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ABSTRAK 

 

 

 

Karya tulis ilmiah ini berjudul “Peranan Waiter dan Waitress Dalam 

Menyiapkan Peralatan Breakfast Pada Kebun  Anggrek Restaurant di Hotel 

Sheraton Senggigi Beach Resort Lombok”. 

 Dalam sebuah Restaurant peran seorang waiter dan waitress adalah untuk 

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

bekerja sama yang baik dan bekerja dalam organisasi yang memberikan pelayanan 

yang baik kepada para tamu dan selalu mematuhi aturan atau peraturan yang 

dikeluarkan oleh manajemen. Begitu pula halnya dengan dalam menyiapkan 

peralatan breakfast pada Kebun Anggrek Restaurant  Hotel Sheraton Senggigi 

Beach Resort  untuk dapat meningkatkan citra dari hotel Sheraton waiter/ss dalam 

melakasanakan tugas dan tanggung jawabnya tentunya dengan menerapkan 

standar operasional prosedur yang telah ditetapkan, agar pelayanan dapat bejalan 

dengan efektif dan efisien 

 

ABSTRACT 

 

This scientific paper intitled “ The Role Of  Waiter and Waitress in 

Preparing The Equipment On The Orchid Garden Restaurant At The Hotel 

Sheraton Senggigi Resort Lombok.” 

In a restaurant the rol of waiter and waitress is to serve guest, give good 

satisfaction to the guest, by working together well and working in organizations 

that provide good service to guest and always abide by the rolesor regulation 

issued by the management. As well as in preparing the breakfastequipment at the 

orchid garden restaurantin Sheraton senggigi beach resort to be able to improve 

the image of the Sheraton hotel waiter and waitress in carrying out its duties and 

responsibilities of course by applying the standard operating procedures that 

have been set, so that servicecan run effectively and afficient 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.Latar Belakang 

Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan provinsi yang kini mulai 

dilirik dalam pengembangan pariwisatanya hal ini dikarenakan  provinsi ini 

kaya akan budaya dan seni, selain itu Nusa Tenggara Barat juga memiliki 

kekayaan destinasi wisata yang tentunya tidak diragukan lagi keindahannya. 

Dalam perkembangannya dapat dilihat 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. 

Hotel adalah sarana penginapan yang berperan sangat penting dalam 

menunjang kemajuan pariwisata. Hotel adalah suatu perusahaan yang dikelola 

oleh pemiliknya dengan menyediakan pelayanan makanan, minuman dan 

fasilitas kamar untuk tidur kepada orang-orang yang melakukan perjalanan dan 

mampu membayar dengan jumlah yang wajar. Pada dasarnya setiap  hotel 

memiliki lebih dari dua departemen yang mampu menunjang operasional hotel 

agar berjalan dengan baik, salah satu departemen yang mempunyai peran yang 

sangat vital dalam menunjang kemajuan sebuah hotel adalah Food And 

Beverage  Departemen. 
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Setiap bentuk organisasi hotel terdapat bagian-bagian yang saling 

membantu untuk kelancaran kegiatan operasional. Salah satunya adalah Food 

and Beverage Department yang ada di dalam hotel, yang menangani hal-hal 

yang berkaitan dengan pelayanan dibidang makanan dan minuman.  

Wisatawan yang datang ke hotel bukan hanya sekedar datang untuk 

menginap, melainkan untuk menikmati sajian makanan dan minumannya yang 

ditawarkan langsung oleh hotel. Itulah sebabnya Departemen F&B harus 

mampu  memberikan pelayanan, menyiapkan dan menyajikan makanan dan 

minuman yang berkualitas serta memiliki cita rasa yang mampu membuat 

wisatawan merasa puas. 

Restoran umumnya menawarkan dan menyajikan berbagai jenis 

makanan baik yang berasal dari daerah wisatawan seperti, makanan Oriental 

dan Asia maupun makan daerah atau lokal itu sendiri. Namun disamping itu 

restoran juga menyediakan dan menyajikan makanan secara prasmanan (buffet) 

yang menyediakan berbagai jenis pilihan menu makanan mulai dari appetizer 

hingga dessert dan dengan berbagai jenis pilihan, mulai dari Indonesia Buffet, 

Continental buffet, dan Amerikan buffet. Pada dasarnya yang di lakukan oleh 

waiter/ss dalam pelayanan breakfast terdiri dari tiga aspek yaitu: 1 persiapan 

meliputi: menyiapkan cutleries, menyiapkan serbet/napkin, 2 operasional 

meliputi: greeting, menanyakan nomer kamar, menanyakan jumlah tamu, mau 

duduk di area mana (smoking or non smoking), dan menawarkan kopi atau teh, 

3 penutupan meliputi: mengangkat cutleries yang kotor, mengangkat salt and 

pepper, astray, dan re set up untuk breakfast untuk besok paginya, dengan 



3 
 

 
 

adanya ketiga aspek tersebut maka waiter/ss dapat melayani tamu dengan baik, 

apabila salah satu dari ketiga sapek tidak dilakukan sesuai dengan prosedur 

maka mengakibatkan akan menghambat pelayanan dan akan menyebabkankan 

datangnya keluhan dari tamu . 

Dalam sebuah Restaurant peran seorang waiter/ss adalah untuk 

melayani tamu, memberikan pelayanan yang baik kepada tamu, dengan cara 

bekerja sama yang baik dan bekerja dalam organisasi untuk memberikan 

pelayanan yang baik kepada tamu, sehingga tamu dapat merasa puas akan 

pelayanan yang diberikan dan selalu mematuhi aturan atau peraturan yang 

dikeluarkan oleh manajemen.  

Didalam melaksanakan pelayanan kepada tamu waiter/ss harus selalu 

meperhatikan pekerjaannya, hal yang paling utama yang harus dipergunakan 

dalam melaksanakan pekerjaan, misalnya peralatan, cara kerja, peranan 

waiter/ss, pelayanan termasuk dalam hal ini adalah waktu yang digunakan 

dalam pelayanan sesui dengan standar oprasional prosedur. Berdasarkan uraian 

tersebut maka penulis tertarik untuk membahas dalam karya tulis ini berkaitan 

dengan judul yaitu “peranan waiter dan waitress dalam menyiapkan peralatan 

breakfast pada Kebun Anggrek Restaurant di Hotel Sheraton Senggigi Beach 

Resort Lombok”. 

 

1.2.   Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka dapat 

dirumuskan suatu permasalahan yaitu “apa saja peranan waiter dan waitress 
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dalam menyiapkan peralatan breakfast pada Kebun Anggrek Restaurant di 

Hotel Sheraton Senggigi Beach Resort Lombok”. 

 

1.3.  Tujuan dan Manfaat Penulisan Karya Tulis Ilmiah 

Tujuan dan manfaat dari penulisan karya tulis ilmiah ini adalah: 

 

1.3.1. Tujuan Karya Tulis Ilmiah 

Adapun tujuan dari penulisan karya tulis ini adalah untuk 

mengetahui peranan waiter dan waitress dalam menyiapkan peralatan 

breakfast pada kebun anggrek Restaurant di Hotel Sheraton Senggigi 

Beach Resort Lombok. 

1.3.2. Manfaat Karya Tulis Ilmiah 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan kepariwisataan 

khususnya dalam bidang food and beverage service department. 

2. Mamfaat praktis 

a. Hasil penelitian ini di harapkan dapat bermamafaat bagi industri 

pariwisata terutama bagi industri jasa pelayanan restoran. 

b. Dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan yang lebih 

banyak tentang pariwisata dan perhotelan 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Pariwisata 

Menurut Kodyat dalam Wijaya (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 Wijaya (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 Wijaya (2009) menjelaskan pariwisata adalah 

salah satu jenis industri baru yang mampu menghasilkan pertumbuhan 

ekonomi yang cepat dalam penyediaan lapangan kerja, peningkatan 

penghasilan, standart hidup serta menstimulasi 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 

6 5 
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pariwisasat seperti akomodasi perhotelan, agent perjalanan sebagai pelengkap 

kegiatan pariwisatanya. 

 

2.2 Pengertian Hotel 

Pada umumnya kata hotel berasal dari bahasa prancis yaitu hoste, yang 

berarti rumah penginapan bagi orang-orang yang sedang melakukan 

perjalanan atau bepergian. Namun dalam perkembangan yang demikian pesat 

banyak pakar-pakar dan instansi-instansi yang bergerak dibidangnya 

memberikan definisi-definisi yang beragam. (sumber : Lalu Wira Sakti, 2015,) 

Belum ada suatu definisi hotel yang mampu menguraikan makna hotel 

secara keseluruhan dengan lengkap. Adapun perbedaan-perbedaan uraian 

yang dikemukakan tentunys tidak terlepas dari latar belakang yang berlainan, 

sehingga masing-masing mempunyai pandangan dan pendekatan tentang suatu 

masalah secara berlainan. 

Adapun definisi-definisi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut : 

1. Menurut Darsono (1992 : 1), „‟Hotel adalah suatu badan usaha yang 

bergerak dalam bidang jasa akomodasi yang dikelola secara komersial. Di 

dalam hotel para tamu mendapat pelayanan penginapan, makanan dan 

minuman serta fasilitas lainnya‟‟. 

2. Menurut Chalic EA. (1992 :46),‟‟ Hotel merupakan salah satu bentuk akomodasi 

yang dikelola secara komersial dengan menyediakan pelayanan penginapan 

(kamar), makanan dan minuman (Restaurant/bar) serta pelayanan lainnya‟‟. 

3. Menurut Sulastyono (2001 : 5),‟‟ Hotel adalah suatu perusahaan yang dikelola 

oleh pemiliknya dengan menyediakan pelayanan makan, minumdan fasilitas 
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kamar untuk tidur kepada orang-orang yang sedang melakukan perjalanan dan 

mampu membayar dengan jumlah yang wajarsesuai dengan pelayanan yang 

diterima tanpa adanya perjanjian khusus‟‟. 

Jadi, Hotel adalah suatu usaha yang menyediakan bangunan secara 

khusus, dimana setiap orang dapat menginap, makan, memperoleh pelayanan dan 

menggunakan fasilitas-fasilitas lainnya dengan pembayaran. 

 

2.3  Fungsi Hotel 

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

1. Sebagai suatu sarana untuk memenuhi kebutuhan tamu ( wiatawan atau 

pelancong ). Kebutuhan tamu dapat berupa kebutuhan physic seperti, 

sandang, pangan, papan. Kebutuhan psikis seperti, keamanan, ketenangan, 

dan ketentraman. Kebutuhan social seperti, harga diri, cinta kasih serta 

penghargaan atas prestasi dirinya diharapkan dapat terpenuhi. 

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

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

1. Sebagai jasa penginapan, makan dan minuman serta jasa lainnya yang 

dimaksud untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup para wisatawan. 

2. Hotel menggantikan funggsi rumah „‟diluar rumah‟‟ dengan berusaha 

member rasa aman (secure ), rasa kenyamanan yang menyenangkan 

(comfori), kesendirian (pruvasi). 

Menurut Abd Rahman Arief (2005 : 76), peranan hotel dalam 

menunjang pembangunan suatu Negara, usaha perhotelan dapat berperan 

aktif dalam berbagai hal, antara lain : 
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1. Meningkatkan peranan industry Rakyat. 

2. Meningkatkan lapangan kerja baru. 

3. Membantu Pemerintah dan Swasta dalam usaha pendidikan dan 

pelatihan. 

4. Meningkatkan pendapatan Pemerintah Daerah / Negara dalam sector 

pajak. 

5. Meningkatkan Devisa / pendapatan Negara (dari sector pajak & bea 

cukai). 

6. Meningkatkan hubungan antar Bangsa Dunia.   

 

2.4 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. Dari kelas 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 sertifikat yang 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. 
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c. Bentuk pelayanan yang diberikan 

d. Kualifikasi tenaga kerja, meliputi pendidikan dan kesejahteraan 

karyawan. 

e. Fasilitas olahraga dan rekreasi lainnya yang tersedia seperti kolam 

renang, lapangan 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. 
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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 luas lantai ruang makan). 
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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 

fasilitas olahraa\ga dan sauna. 

g. Dengan adanya klasifikasi hotel tersebut dapat melindungi 

konsumen dalam memperoleh fasilitas yang sesuai dengan 

keinginan. Memberikan bimbingan pada pengusaha hotel serta 

tercapainya mutu pelayanan yang baik. 
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2.5 Departement Dalam Hotel 

Beberapa departemen yang ada dalam organisasi perhotelan pada 

umumnya adalah sebagai berikut: 

2.2.1  Front office department 

Departemen yang terletak didepan hotel yang melaksanakan semua 

urusan pendaftaran  dan penempatan kamar untuk tamu pemesanan 

kamar, pembayaran rekening dan bertindak sebagai informasi kepada 

tamu.  

2.2.2  House Keeping Department 

Suatu bagian dari suatu hotel yang bertugas dan bertanggung 

jawab penuh didalam mengurus masalah kebersihan, perawatan serta 

pemeliharaan bangunan hotel baik didalam maupun diluar hotel, namun 

masih termasuk didalam area hotel. 

2.2.3  Food and Beverage Department 

Bagian hotel yang mengurus penyajiaan dan penjualan makanan 

dan minuman terutama kepada para tamu yang berada didalam hotel yang 

bersangkutan. 

2.2.4 Sales and Marketing Department 

Bagian dari suatu hotel yang bertugas memasarkan barang-barang 

hotel seperti : kamar, makanan dan minuman, meeting room melalui 

brosur-brosur yang disebarkan 
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2.2.5   Accounting Department 

Bagian dari suatu hotel yang bertanggung jawab dalam mengatur 

masalah sirkulasi keuangan hotel, didalam menentukan anggaran untuk 

keperluan hotel. 

2.2.6  Purchasing Department 

Bagian dari suatu hotel yang bertugas dan bertangguang jawab 

dalam pembelian barang-barang kebutuhan hotel sesuai dengan pesanan 

dari masing-masing departemen. 

2.2.7  Engineering Department 

Bagian dari hotel yang mengurus perbaikan kerusakan, baik itu 

menyangkut bangunan hotel juga instalasi listrik, air, telpon, serta bila 

terjadi kerusakan kecil barang-barang milik tamu. 

2.2.8  Security Department 

Bagian dari suatu hotel yang bertanggung jawab dalam 

mengamankan maupun barang-barang tamu yang menginap di hotel 

bersangkutan serta bertanggung jawab atas keamanan hotel tersebut. 

2.2.9  Personal Department  

Bagian dari suatu hotel yang menentukan pengangkatan pegawai, 

peranannya sangat penting bagi sebuah hotel untuk memenuhi keperluan 

tenaga kerja atau karyawan yang terampil. 
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2.2.10  Laundry and Dry Cleaning Department 

Bagian dari suatu hotel yang bertanggung jawab atas pencucian 

semua linen milik hotel dan seluruh pakaian ( Uniform ) karyawan hotel, 

selain itu menerima pesanan pencucian milik tamu hotel. 

2.2.11 Cost Control Department 

Bagian dari hotel yang bertanggung jawab mengendalikan biaya-

biaya yang dikeluarkan agar tidak terjadi pemborosan (Surachman, 

Darsono, 1989:9). Dari beberapa hotel-hotel terutama pada hotel kecil 

dan beberapa departemen yang membawahi beberapa bagian karena satu 

dan lain hal, misalnya: 

1. Laundry berada di bawah pengawasan housekeeping. 

2. Recreation berada di bawah housekeeping departemen. 

3. Purchasing dan store room berada di bawah pengawasan accounting 

departemen. 

4. Dan lain sebagainya. 

Dengan demikian kita tidak bisa mengambil kesimpulan 

mengenai keberadaan suatu departemen, yang harus mutlak langsung 

di bawah pengawasan hotel. Jadi dalam hal ini tergantung dari besar 

kecilnya suatu hotel. 

 

2.6 Pengertian Restoran 

Restoran adalah suatu usaha yangmenyediakan jasa makanan dan 

minuman bagi umum dan dikelola secara komersial dan professional. 

Restoran yang berada didalam suatu hotel, kantor, pusat perbelanjaan dan 
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banyak juga yang berdiri sendiri diluar bangunan. Restoran menurut 

hubungannya dengan hotel dapat diklasifikasikan dalam dua kategori: 

integrated within hotel (berada di dalam hotel), restoran ini terletak di dalam 

hotel dan berhubungan dengan fasilitas hotel lainnya. Self operating (berdiri 

sendiri), restoran ini berada di luar hotel dan dikelola sendiri oleh pengusaha 

sendiri. 

 Pada saat ini, usaha restoran bukan hanya berfungsi sebagai penyedia 

makan dan minum saja, namun sudah disajikan sebagai tempat bersosialisasi, 

artinya saat ini konsumen tidak hanya memberikan restoran dari segi kualitas 

dan kuantitas makanannya saja, tetapi mereka juga memperhatikan suasana 

termasuk kenyamanan restoran tersebut. 

 

2.7 Pengertian waiter/ waitres 

Menurut atmojo (2005), waiter/waitress adalah seseorang yang 

menyajikan makanan dan minuman di dalam sebuah restoran atau bar. Atmojo 

(2005), juga menyatakan bahwa waiter/waitress ialah karyawan atu karyawati 

di dalam sebuah restoran yang bertugas menunggu tamu-tamu, membuat tamu-

tamu merasa mendapat sambutan dengan baik dan nyaman, mengambil 

pesanan makanan dan minuman serta menyajikannya, juga membersihkan 

restoran dan lingkungannya serta mempersiapkan meja makan untuk tamu 

berikutnya 

Menurut Soenarto (1995) pramusaji adalah pelayan restoran yang 

mempunyai tugas menunggu tamu, melayani pemesanan makanan dan 

minuman serta menyajikan pesanan tersebut ke tamu. 
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2.8 Bebagai Peralatan Makan dan Minum 

Pada setiap out-let atau bagian dari dapur dan restoran pada umumnya 

menggunakan jenis peralatan makanan dan minuman yang berbeda jenis 

maupun bahannya. 

Beberapa kelompok peralatan yaitu : 

a. Silver ware/table ware 

Adalah peralatan yang dibuat dari logam yang dilapisi perak atau 

stainlees steel seperti cutleries dan lainnya. 

b. Glas ware 

Peralatan yang terbuat dari gelas seperti glas wine, glas jus dn lainnya. 

c. China ware (pecah belah) 

Barang keramik yang dibuat dari bahan tanah liat yang diproses dengan 

pemanasan yang tinggi seperti B&B plate, saucer dan lainnya 
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BAB III 

GAMBARAN UMUM 

 

3.1. Sejarah  Sheraton Senggigi Beach Resort 

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. 

 

3.2. Fasilitas  Hotel 

Hotel Sheraton memiliki fasilitas-fasilitas yang dapat menunjang hotel 

antara lain yaitu : 

a. Swimming Pool 

b. Dua restoran (Kebun Anggrek dan Bawang Putih) 

c. Dua bar outlet (Sunset bar dan Putri duyung Pool Bar) 

d. In room dinning 

e. Laundry/dry cleaning 

f. Spa 

g. Children playground 

h. Health Club (Gym, Sauna, Steam, Jacuzzi) 

i. Water sport (diving Centre) 

j. Drug Store Shoping Gallery 

 

17 
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k. Meeting room 

l. Business centre 

m. Transport service 

n. Tour desk 

o. Money changer front desk 

p. Air port lounge 

 

3.3. Struktur Organisasi 

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 

 

3.4. Job Description 

Job Description atau dalam Bahasa Indonesia adalah dskripsi kerja 

merupakan rincian tugas dan tanggung jawab dari masing masing karyawan 

sesuai dengan jabatan dan departmenti kerjannya. 

Adapun job description yang ada di Sheraton Senggigi Beach Resort 

Lombok  sesuai dengan jabatan masing-masing adalah sebagai berikut : 

1. General Manager 

Tugas dan tanggung jawab general manager Sheraton Senggigi Beach 

Resort Lombok adalah: 

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

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

General Manager 

Room Division 
Manager 

Accounting 
manager 

HRD 
Manager 

Executive 
Chef 

Chief 
Engineering 

FO 
Manager 

Executive 
House 
Keeper 

F&B 
Manager 

Executive Secretary 
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c. Memberikan kesan yang baik kepada setiap tamu terutama VIP guest. 

d. Bertanggung jawab penuh kepada owner. 

e. Menangani keluhan tamu yang tidak mampu ditangani oleh department 

head/MOD. 

f. Membuat keputusan dan membuat rencana cara mengatur hotel. 

g. Membuat aturan, kebijakan, dan keputusan dalam prosedur operasional 

hotel. 

2. Executive Secretary 

Tugas dan tanggung jawab executive secretary Sheraton Senggigi 

Beach Resort Lombok adalah: 

a. Menerima semua pesan dan segera menyampaikanny ke GM. 

b. Membantu mengerjakan pekerjaan GM saat GM tidak ada di tempat. 

c. Menerima pesan dan segera menindak lanjuti. 

d. Mengecek semua surat yang masuk maupun yang keluar dan 

mencatatnya ke dalam agenda. 

3. Room Division Manager 

Adapun tugas dan tanggung jawab Room Division Manager  Sheraton 

Senggigi Beach Resort Lombok adalah: 

a. Secara rutin mengontrol pemesanan kamar. 

b. Secara rutin mengontrol serta meneliti standar servis mengenai 

penerimaan pelayanan informasi. 

c. Mengadakan koordinasi dengan department head yang lain. 

d. Membuat statistik daftar tamu secara berkala. 
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e. Memelihara ddan mempertahankan servis, standar, dan quality dari 

kamar di area hotel. 

4. Accounting Manager 

Berikut uraian daari tugas dan tanggung jawab accounting manager 

Sheraton Senggigi Beach Resort Lombok adalah: 

a. Mengatur keluar masuknya uang dalam hotel. 

b. Menginformasikan kepada sales & marketing manager bahwa ada 

agent/pihak yang telat dalam melakukan pembayaran. 

c. Meneliti kegiatan accounting staff dalam melaporkan hasil kerjanya. 

d. Melaporkan tutup buku untuk dilaporkan ke pusat. 

e. Bertanggung jawab atas pembuatan laporan bulanan dan tahunan sesuai 

dengan keperluan. 

f. Membina dan memonitor seksi-seksi di dalam lingkungan akunting. 

5. Human Resources Manager 

Adapun tugas dan tanggung jawab Human Resources Manager 

Sheraton Senggigi Beach Resort Lombok yaitu: 

a. Mengadakan program pengembangan tenaga kerja bersama dengan GM. 

b. Mengontrol kontrak-kontrak, pengisian semua data hotel dan data 

karyawan agar tetap baru. 

c. Bekera sama dengan seluruh department head. 

d. Menjalin hubungan baik dengan instansi pemerintah yang terkait degan 

hubungan ketenagakerjaan. 
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e. Mengkoordinir dan melaksanakan program seperti: rekreasi, olah raga, 

kegiatan rutin keagamaan, kantin dan sebagainya. 

f. Mewakili managemen dalam memecahkan masalah terutama dengan 

SPSI. 

g. Mengusulkan kepada atasan mengenai sistem penggajian, memberikan 

motivas kepada karyawan, mengadakan kontrol upah, analisa 

pengupahan, job deskripsi, job evaluasi, dan analisa tenaga kerja. 

h. Mengontrol salary overtime, transportation, dan kesehatan. 

i. Mengusulkan kepada GM untuk bekerja sama dengan chief security 

untuk mengontrol area loker dan area parkir. 

j. Orientasi pengenalan kerja dan hotel bagi karyawan baru. 

k. Menyiapkan kontrak kerja dan membantu memecahkan masalah yang 

timbul. 

l. Melaksanakan dan mentaati tata tertib hotel. 

m. Melaksanakan tugas lain sesuai perintah atasan. 

6. Executive Chef 

Adapun tugas dan tanggung jawab executive chef Sheraton Senggigi 

Beach Resort Lombok yaitu Mengawasi mutu bahan makanan yang dipakai. 

a. Mengevaluasi program kerja staff. 

b. Menjaga standar mutu makanan. 

c. Menyusun program kerja dalam penyuluhan. 

d. Menjaga kesehatan dan keselamatan kerja di kithen. 

e. Menjaga standar food cost. 



23 
 

 

f. Mengawasi dan mengecek stock bahan makanan yang diperlukan. 

7. Food & Beverage Manager 

Adapun tugas dan tanggung jawab food and beverage manager 

Sheraton Senggigi Beach Resort Lombok yaitu: 

a. Bertanggung jawab atas kebersihan operasional dalam penyiapan dan 

penyajian makanan.  

b. Menyusun program staff. 

c. Mengawasi dan mengevaluasi rencana kerja dan penampilan staff. 

d. Melatih dan membimbing trainee. 

e. Berkomunikasi dan menjalin hubungan baik dengan tamu. 

f. Menangani masalah keluhan tamu. 

g. Mengadakan pertemuan atau briefing secara rutin. 

h. Menetapkan menu, sistem penyajian strategi penjualan, mengarahkan 

penjualan, megarahkan pelaksanaan, dan menilai kebersihan. 

i. Meneliti, menyetujui standar portion size. 

j. Mengawasi jalannya operasional kuhusunya dalam bidang pelayanan 

kepada tamu. 

k. Menetapkan jadwal operasional food & beverage outlet. 

l. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan. 

8. Front Office Manager 

Adapun tugas dan tanggung jawab front office Manager Sheraton 

Senggigi Beach Resort Lombok yaitu  

a. Menyelesaikan pembayaran tamu. 
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b. Menjual seluruh fasilitas hotel kepada tamu. 

c. Menyusun riwayat kunjungan tamu. 

d. Mencatat pembayaran tamu. 

e. Menangani barang-barang bawaan tamu. 

f. Melaporkan status kamar. 

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

yang berhubungan dengan penjualan kamar. 

h. Menangani pesan, telepon, faximile, serta email. 

i. Mengkoordinasi pelayanan tamu. 

9. Executive Housekeeper 

Adapun tugas dan tanggung jawab executive housekeeper Sheraton 

Senggigi Beach Resort Lombok yaitu : 

a. Mengatsi masalah mengenai lost dan found. 

b. Melakukan control ke public. 

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

d. Bertanggung jawab serta memelihara semua perlengkapan Tata Graha. 

e. Membuat budget. 

f. Menetapkan tugas, membina dan mengawasi. 

g. Mengadakan koordinasi dengan departement hotel yang lainnya. 

h. Memlihara dan mempertahankan serta mengontrol secara rutin service. 

i. Mentaati dan mematuhi peraturan hotel. 

j. Melaksanakan tugas lain sesuai perintah atasan. 
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10. Chief Engineering 

Adapun tugas dan tanggung jawab chief engineering Sheraton 

Senggigi Beach Resort Lombok yaitu: 

a. Bertanggung jawab atas semua kelancaran di Engineering operation. 

b. Menyiapkan laporan-laporan yang di perlukan. 

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

dan efektif. 

d. Memeriksa dan mengawasi bahwa seluruh work order dari semua 

department telah diatasi dengan baik. 

e. Melatih dan mengawasi crew, repair dan maintenance agar bekerja 

dengan efektif dalam memeliharaseluru hubungan dengan yang ada 

dalam hotel. 

f. Memelihara kebersihan, kesiapan mesin-mesin hotel secara teratur agar 

dapat dipastikan beroperasi dengan baik dan maksimal. 

g. Mematuhi peraturan dan mentati peraturan hotel. 

h. Melaksanakan tugas lain dari perintah atasan. 

 

3.5. Job Specification 

Job Spesification (Jobspek) atau spesifikasi jabatan adalah suatu uraian 

tertulis tentang tentang latar belakang pendidikan, pengalaman, kemampuan dan 

kompetensi atau hal-hal lain yang berhubungan dengan pekerjaan yang harus 

dimiliki sebelum mengisi pemegang jabatan/job tertentu sehingga dapat 

berfungsi dengan efektif. Dari pengertian tersebut dapat diartikan bahwa job 
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specification adalah syarat-syarat untuk dapat menempati bagian dalam suatu 

organisasi. 

Adapun Job specification yang ada pada Sheraton Senggigi Beach Resort 

Lombok sesuai dengan jabatan masing-masing adalah sebagai berikut : 

1. General Manager 

Job spesifikasi yang harus dimiliki oleh seorang General Manager 

adalah sebagai berikut: 

a. Memiliki ijazah perhotelan yang dipakai. 

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

berbintang lima. 

c. Menguasai bahasa asing minimal 3 bahasa. 

d. Mengetahui tentang managerial perhotelan. 

e. Mengetahui tentang kepariwisataan. 

f. Mampu melaksanakan tugasnya dengan baik dan cekatan. 

g. Mampu berkomunikasi dengan baik. 

h. Memiliki kemampuan mengatur dan mengelola karyawan dan 

perusahaan. 

2. Executive Secretary 

Job spesifikasi yang harus dimiliki adalah oleh executive secretary adalah: 

a. Berpenampilan menarik. 

b. Menguasai komputer dengan baik. 

c. Memiliki ijazah perhotelan atau secretary. 

d. Mampu berbahasa asing. 
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3. Room Division Manager 

Job spesifikasi yang harus dimiliki oleh seorang room division 

manager adalah sebagai berikut: 

a. Mampu menjalankan tugas dengan baik dan bertanggung jawab. 

b. Memiliki ijazah perhotelan. 

c. Mengetahui seluk beluk dunia perhotelan. 

d. Menguasai minimal dua bahasa asing. 

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

FO manager atau housekeeping. 

4. Accounting Manager 

Adapun rincian dari spesifikasi kerja accounting manager Sheraton 

Senggigi Beach Resort Lombok yaitu: 

a. Memiliki ijazah perhotelan/akuntansi. 

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

c. Dapat mengoperasikan komputer dengan baik. 

d. Mengetahui managerial perhotelan. 

e. Dapat menyusun laporan keuangan. 

f. Teliti dalam bekerja dan cekatan. 

5. Human Resources Manager 

Adapun rincian dari spesifikasi kerja human resources manager 

Sheraton Senggigi Beach Resort Lombok yaitu: 

a. Mampu menyeleksi calon karyawan dengan baik dan teliti. 

b. Memiliki ijazah perhotelan. 
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c. Mengetahui tentang managerial perhotelan. 

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

e. Mampu mengatasi masalah dan keluhan yang timbul dari karyawan 

hotel. 

f. Mampu menciptakan ide-ide yang inovatif untuk hotel dan motivasi 

karyawan. 

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

h. Menguasai bahasa asing. 

6. Executive Chef 

Adapun rincian dari spesifikasi kerja executive chef Sheraton Senggigi 

Beach Resort Lombok yaitu: 

a. Memiliki pengetahuan tentang food & beverage pruduct. 

b. Memiliki pengalaman dalam bidang pengilahan makanan. 

c. Dapat menyusun anggaran pembelanjaan hotel. 

d. Memiliki ijazah perhotelan. 

e. Mampu membuat standar resep. 

f. Mampu berbahasa asing dengan baik. 

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

h. Mengetahui kualitas makanan yang akan diolah. 

7. F&B Manager 

Adapun rincian dari spesifikasi food and beverage manager Sheraton 

Senggigi Beach Resort Lombok yaitu: 

a. Menguasai minimal dua bahasa. 
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b. Memiliki ijazah perhotelan. 

c. Mengetahui standar pelayanan yang baik kepada tamu. 

d. Mengetahui managerial perhotelan. 

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

8. Front Office Manager 

Job spesifikasi yang harus dimiliki front office manager  adalah: 

a. Memiliki ijazah perhotelan. 

b. Penuh percaya diri. 

c. Dapat mengoperasikan komputer. 

d. Mampu membuat keputusan dengan cepat dan tepat. 

e. Mampu mengingat nama dan wajah. 

f. Ramah dan murah senyum. 

g. Mampu berkomunikasi dengan baik. 

h. Mampu berbahasa asing. 

i. Berpenampilan menarik. 

9. Executive Housekeeper 

Job spesifikasi yang harus dimiliki executive housekeeper  adalah: 

a. Memiliki sertifikat pendidikan yang sudah di setujui oleh perguruan tinggi 

yang bersangkutan dengan sekolah hotel dan pernah magang. 

b. Pengalaman kerja minimal 6 tahun di hotel berbintang. 

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

d. Mampu mengatasi pekerjaan dan memotifasi dalam melaksanakan tugas 

bawahan agar lebih baik, efektif dan efisien. 
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10. Chief Engineering 

Job spesifikasi yang harus dimiliki chief engineering  adalah: 

a.  Memiliki latar belakang pendidikan teknisi. 

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

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

diperbaikinya secepat mungkin. 

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

dalam bakerja. 

 

3.6. Hubungan Dan 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: 

3.6.1  Hubungan F&B Service Dengan  Front Office 

1. Hubungannya yaitu : Dalam memberikan imformasi tentang jumlah 

tamu yang menginap,laporan ini sangat penting sekali sebab dengan 

memberikan laporan jumlah tamu yang menginap maka pihak F &B 

Departement dapat mempersiapkan makanan  dan minuman,dengan 
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demikian permintaan makanan dan minuman dapat terpenuhi dengan 

baik dan memuaskan. 

2. Pemberian impormasi mengenai penyambutan terhadap tamu (playanan 

welcome drink) dan lainnya. 

3.6.2  Hubungan F&B Sercive dengan Housekeeping Department 

a. Menyediakan makanan dan minuman bagi seluruh karyawan termasuk 

housekeeping department. 

b. Memasang dinner set bagi kamar yang memerlukan. 

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

tamu,utamanya tamu VIP dan Group. 

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

dalam Banquet Hall atau meeting room jika ada event. 

e. Meminta bantuan HK bila ada penambahan meja/kursi di dalam 

Restaurant yang  

f. Membuat dan menyediakan Room service menu agar  di pasang di dalam 

kamar-kamar tamu. 

g. Membuat door knop menu‟ buffet menu/special event menu‟ untuk di 

pasang di tiap kamar. 

3.6.3  Hubungan F&B Service dengan F&B Product Departement  

a. Memberikan informasi mengenai pesanan makanan dan miuman oleh 

tamu ,yang harus di siap kan oleh F&B Produck  

b. Memberikan informasi mengenai jumlah pesanan makanan dan minuman 

yang di pesan oleh tamu. 
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3.6.4  Hubungan F&B Service dengan Accounting Departement  

a. Memberikan informasi mengenai jumlah penjualan dan pembelian 

barang (pengeluaran dan pemasukan). 

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

Department 

c. Mempromosikan produk-produk atau alat-alat terbaru. 

3.6.5 Hubungan F&B Service dengan Enggenering Departement  

a. 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. 

b. Perbaaikan jenis elektronik yang ada di Restaurant. 

c. Perbaikan lampu-lampu yang ada di Restaurant. 

 

3.7. Gambaran Umum Restaurant Kebun Anggrek Sheraton Senggigi Beach 

Resort Lombok 

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 ala carte. 

Kapasitas tempat duduk yang tersedia adalah 150 seat. 
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3.7.1 Layout. 

Berikut tampilan layout dari Kebun Anggrek Restaurant 

Sheraton Senggigi Beach Resort Lombok : 
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3.7.2  Sistem Pembagian Kerja. 

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: 

1. Menyiapkan susu dan creamer. 

2. Mengeluarkan meja. 

3. Membersihkan meja. 

4. Memasang susu-susu di atas meja 

5. Memasang name tag makanan. 

6. Membuat kopi. 

7. 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: 

1. Membantu tugas early morning yang belum selesai. 

2. Menyiapkan troly untuk tempat menaruh linen kotor. 

31 
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3. Menyaipkan towel untuk dipakai di pantri. 

4. Menyiapkan tutup pot dan wadah untuk menaruh tea spoon yang 

kotor. 

5. Menyiapkan air panas. 

6. Menyiapkan kopi menggunakan kinoks. 

7. Menyiapkan trey jek dan trey. 

8. Menyiapkan/re set up (adjusment) seperti cutleries, saucer, 

dessert plate, cup, dan napkin. 

9. Menyiapkan ice cube dan orange juice. 

10. Menyiapkan croisant dan madu. 

11. Menyiapkan round trey untuk mengantarkan pesanan. 

12. Mengangkat piring-piring kotor bekas tamu makan yang ada di 

meja. 

13. Membersihkan meja tamu. 

14. Menyiapkan/re set up meja untuk digunakn lagi tamu yang lain. 

15. Membawa peralatan-peralatan yang sudah penuh di tray ke 

steward untuk dicuci. 

16. Mengantarkan pesanan kopi atau teh. 

17. Merapikan meja dan kursi setelah tamu selesai. 

18. Menyiapkan/Re set up meja untuk keperluan dinner setelah 

breakfast selesai. 

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

20. Menyiapkan keperluan untuk breakfast besoknya. 
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21. Melipat serbet/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. 

1. Membantu tugas morning shift yang belum selesai. 

2. Meng-hadle lunch jika ada. 

3. Menyaipkan/re set up meja untuk persiapan dinner. 

4. Menyiapkan table cloth. 

5. Melipat napkin. 

6. Menyiapkan dinner bread untuk dinner. 

7. Membersihkan bread box. 

8. Menunggu tamu yang akan datang ke restoran. 

9. Melayani tamu yang sudah reservasi. 

10. Mengambil orderan tamu dan menyajikannnya. 

11. Membersihkan piring-piring bekas tamu makan dari atas 

mejanya. 

12. Membongkar set up-an dinner dan menggantinya dengan re set 

up 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. 

1. Membantu tugas evening shift yang belum selesai. 



37 
 

 

2. Membuat kopi untuk dipakai waktu breakfast. 

3. Membantu room service mengantar makanan ke kamar apabila ada 

orderan. 

 

3.7.3  Berbagai Macam Formulir Yang Digunakan Restoran Kebun 

Anggrek 

Formulir yang digunakan pada Restoran Kebun Anggrek di 

Sheraton Senggigi Beach Resort Lombok yaitu 

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. (lampiran 3) 

2. Multi request  

Form yang digunakan di restoran untuk memesan barang-barang 

keperluan persiapan di restoran seperti kopi, teh, gula, susu, madu, 

dll. (lampiran 4) 

3. Breakfast list 

Form yang dibawa oleh seorang greeter/greetress di restoran 

untuk mengetahui jumlah dan status kamar tamu.  
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

4.1. Standar Operasional Prosedur Restoran Kebun Anggrek Hotel  

Sheraton Senggigi Beach Resort 

Di hotel Sheraton, standar pelayanan yang diberikan kepada tamu 

ketika mereka datang sampai meninggalkan restoran dapat dijelaskan seperti 

dibawah ini. 

1. Sebelum melaksanakan operasional pada restoran, waiter/ss harus 

terlebih dahulu mempersiapkan peralatan yang digunakan seperti halnya 

sendok, piring, napkin dan lain sebgainya. Peralatan tersebut tentunya 

harus tetap dikontrol dalam kebersihan dan kualitasnya, dengan 

disediakannya peralatan yang masih layak pakai, dalam kondisi bersih 

dan siap digunakan oleh tamu. 

2. Tamu datang ke Restaurant disambut greeting dengan  senyuman yang 

hangat dan menanyakan mau di smoking area atau yang non smoking 

area.Setiap tamu yang datang ke Restaurant harus disambut dengan 

senyuman dan ramah oleh waiter/waitress. Jika tahu nama tamunya, bisa 

langsung memberi salam dengan menyebutkan namanya, jika tidak maka 

boleh dengan menyebut tuan atau nyonya saja. Nama tamu dapat di lihat 

dari guest list atau bisa bertanya langsung pada tamu tersebut. 

3. Greeter mendudukkan tamu dengan menarik kursinya, wanita duluan. 

Greeter adalah seorang waiter/waitress yang bertugas menyambut tamu 

dan mencatat nomor kamar tamu. Sebelum menanyakan nomor kamar 
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pada tamu, terlebih dahulu ia harus menyapa dan mendudukkan tamu di 

meja yang tamu  pilih atau pesan. Tamu didudukkan dengan cara menarik 

kursinya agar memudahkan tamu untuk duduk. Wanita duluan. 

4. Napkin diletakkan di atas pangkuan tamu dengan bentuk segi tiga dari 

sebelah kanan, wanita duluan. Setelah tamu didudukkan, waiter harus 

membukakan napkin kemudian meletakkannya di atas pangkuan tamu 

dalam bentuk segi tiga, dilakukan dari sebelah kanan tamu, wanita 

duluan. 

5. Bertanya kepada tamu tentang nomor kamarnya dan mengecek apakah 

breakfast-nya termasuk dalam harga kamar atau tidak, jika tidak maka 

beritahukan kepada tamu bahwa breakfast-nya tidak termasuk dalam 

harga kamar dan dia harus menandatangani bill setelahnya.  Greeter 

setelah mendudukkan tamu dan membukakan napkinnya, ia harus 

menanyakan nomor kamar tamu tersebut dan mengceknya apakah makan 

paginya termasuk ke dalam harga kamar.  Jika tidak maka greeter harus 

segera memberitahukan pada tamu bahwa tamu tersebut harus  

menandatangani bill makan paginya. 

6. Tanyakan tamu apakah mereka mau minum kopi atau teh (jika tamu mau 

minum teh, beritahukan tamu kalau air panasny disediakan di dalam pot 

dan teh dan gulanya ada di dalam sugar holder).  Setelah nomor kamar 

tamu diketahui, waiter/ss harus menawarkan  kopi atau teh kepada tamu. 

Beritahukan kepad tamu bahwa gula dan teh ada di dalam sugar holder 

dan susu di dalam creamer di atas meja. 



40 
 

 

7. Tawarkan kepada tamu sheraton croisant dan tanyakan apakah tamu mau 

disajikan dengan madu atau tidak.Tamu-tamu yang sedang tidak 

menikmati makanan tetapi masih berada di meja di tawarkan Sheraton 

croisant untuk peneman kopi atau teh mereka, dan tanyakan pula apakah 

mereka ingin disajikan dengan madu atau tidak. 

8. Informasikan kepada tamu untuk mengambil sendiri makanannya dari 

buffet.  Waiter harus menginformasikan bahwa di restoran kebun anggrek 

menggunakan jenis pelayanan buffet, jadi tamu akan mengambil sendiri 

makanannya yang tersedia di atas meja buffet. 

9. Siapkan bill jika ada tamu yang sarapan tetapi dak termasuk dalam harga 

kamarnya dan masukkan ke dalam bill holder dengan bolpoin sheraton. 

Tamu yang makan paginya tidak termasuk ke dalam harga kamar 

disiapkan bill untuk ditandatangani dengan cara memasukkan bill ke 

dalam bill holder dengan polpen sheraton dan ditaruh di atas meja tamu. 

10. Bersihkan piring atau gelas yang kosong dari meja tamu dengan 

menggunakan tray. Piring-piring kosong tamu yang masih  di atas meja 

harus diangkat oleh waiter/ss dan ditaruh di atas tray agar tidak membuat 

sempit meja tamu sehingga tamu bissa menaruh piring lain yang berisi 

makanan. 

11. Periksa kebersihan asbak dan ganti jika sudah penuh, maksimal 2 

potong.Tamu yang berada di smoking area harus sering-sering 

diperhatikan, terutama asbaknya, jika asbaknya penuh maka abu-abunya 

akan beterbangan ditiup angin, maka waiter/ss harus mengangkat dan 
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menggantinya dengan yang baru. Minimal ada dua puntung dalam satu 

asbak. 

12. Periksa kopi dan teh untuk isi ulang. Pot kopi dan teh yang ada di atas 

meja tamu juga harus diperhatikan, jika tamu ingin meminta kopi atau teh 

lagi, maka periksa dahulu potnya, kemudian ganti dan isi ulang kopi atua 

tehnya. 

13. Tanyakan kepuasan tamu oleh supervisor. Setelah tamu selesai 

menikmati hidangan makan paginya, supervisor menanyakan apakah 

tamu terseebut merasa puas atau tidak dengan pelayanan yang di berikan 

oleh hotel. 

14. Ucapkan terima kasih ketika tamu meninggalkan restoran. Setelah tamu 

selesai makan dan ingin meninggalkan restoran, ucapkan terima kasih dan 

selamat bersenang-senang. 

15. Menyiapkan atau menata meja kembali. Setelah tamu selesai makan dan 

meninggalkan restoran, meja yang sudah terpakai tadi ditata ulang untuk 

di pakai lagi oleh tamu yang datang berikutnya. 

 

4.2. Pembagian Tugas Waiter/ss Pada Kebun Anggrek Restoran Hotel 

Sheraton Senggigi Beach Resort Lombok 

 Tugas Waiter/ss pada Kebun Anggrek Restoran dibagi menjadi 5 yaitu: 

1. Greetries  

Waiter/ss bertugas untuk menyambut tamu, menanyakan nomor kamar 

tamu dan menanyakan jumlah tamu serta mengantar tamu ke meja 

kemudian menawarkan kopi atau teh kepada tamu  
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2. Re-Set-Up 

Waiter/ss bertugas untuk menyiapkan kembali meja yang sudah dipakai 

oleh tamu apabila tamu sudah selsai sarapan sehingga meja dapat dipakai 

kembali oleh tamu berikutnya. 

3. Pantry  

Waiter/ss bertugas untuk menyiapkan peralatan yang sudah di cuci oleh 

stwerd. Dan mengontrol peralatan, air minum, dan es batu serta jus agar 

tidak terjadi kerkurang peralatan pada saat oprasional berlansung  

4. Mesin kopi (Coffee Mechine) 

Waiter/ss bertugas untuk menyiapkan/membuatkan kopi atau teh untuk 

tamu apabila ada tamu yang ingin ngopi atau teh kemudian menghantarkan 

tamu ke mejanya. 

5. Station  

Waiter/ss bertugas untuk mengangkat peralatan yang kotor kemudian 

membawanya ke stwerd kemudian membawa napkin ke laudry untuk 

dicuci agar bisa dipakai pada keesokan harinya. 

 

4.3. Proses Persiapan Peralatan Breakfast oleh waiter/ss Pada Kebun 

Anggrek Restaurant Di Hotel Sheraton Senggigi Beach Resort Lombok 

Hotel Sheraton Senggigi Beach Resort Lombok. Persiapan yang 

dilakukan oleh waiter/ss dalam pelayanan breakfast adalah meliputi 

persiapan, penampilan dari karyawan food and beverage untuk 

memaksimalkan pekerjaanya. Agar sesuai dengan standar yang berlaku,  
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Tentunya selain mempersiapkan diri bagi waiter dan waiterss dalam 

operasional pelayanan breakfast juga harus menyiapkan berbagai peralatan 

dan perlengkapan yang dibutuhkan dalam operasional breakfast Pada Kebun 

Anggrek Restaurant Di Hotel Sheraton Senggigi Beach Resort Lombok.  

Beberapa tahapan persiapan peralatan pada Kebun Anggrek 

Restaurant Di Hotel Sheraton Senggigi Beach Resort Lombok: 

4.5.1 Polishing  

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). 

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. 

4.5.2 Mengatur Meja (Table Setting) 
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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 danpisau), glas sware 

(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). Sebelum melaksanakan proses 

menutup meja terlebih dahulu harus dipersiapkan alat-alat yang 

mendukung seperti : 

1. Seperangkat meja dan kursi makan. 

2. Linen yaitu moulton, table cloth, napkin 

3. Silverware (peralatan dari logam seperti sendok, garpu, dan pisau) 

4. Chinaware (peralatan dari porselin seperti cangkir, piring, 

mangkuk, dan lain-lain). 

5. Glassware (peralatan yang terbuat dari gelas). 

6. Table acesories (salt and pepper shaker, vase of flower, table 

number, ashtray, sugar bowl). 

Dalam melakukan table setting seorang waiter harus mempunyai 

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

table set-up yang digunakan sebagai pedoman dasar adalah sebagai 

berikut :

1. Menyiapkan silverware dalam keadaan yang bersih dan siap untuk 

dipakai. 

2. 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 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 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. 
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8. Silverware jenis garpu (fork) selalu diletakkan disebelah kiri kecuali 

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

food fork (dipakai untuk hidangan appetizer). 

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. 

 

4.4. Operasional Breakfast yang Berlangsung pada Kebun Anggrek 

Restaurant di Hotel Sheraton Senggigi Beach Resort Lombok 

Beberapa Operasional Breakfast yang Berlangsung pada Kebun 

Anggrek Restaurant Di Hotel Sheraton Senggigi Beach Resort Lombok  

1. Tahap persiapan yang meliputi persiapan tempat, persiapan peralatan 

makan dan minum dan persiapan linen yang akan digunakan pada 

saat operasional berlangsung. 

2. Tahap pada saat operasional Breakfast yang meliputi, penyambutan 

tamu yang dilakukan oleh gretrest dengan menggunakan baju 

kebaya, menanyakan jumlah tamu, menanyakan nomer kamar, 

menawarkan kopi atau teh yang akan diantarkan oleh waitress 

dengan menggunakan baju adat Lombok (lambung), melayani tamu 
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selama tamu berada di restoran baik dalam hal makan dan minum 

atau mengenai informasi seputar menu, restoran, dan hotel. 

3. Tahapan penutupan Breakfast yang meliputi, mengangkat semua 

jenis cutleries yang kotor kemudian dibawa ke steward, mengangkat 

napkin yang kotor dan membawanya ke laundry, menata ulang meja 

dan kursi, dan mematikan lampu, computer, ac, kipas angin pada saat 

meninggalkan restoran. 

4.5. Peranan Waiter/ss Dalam Menyiapkan Pralatan Pada Kebun Anggrek 

Restoran Di Hotel Sheraton Senggigi Beach Resort Lombok 

Peran seorang waiter/ss sangat berpengaruh pada restoran. Selain  

memberikan pelayanan  kepada tamu, waiter/ss juga melakukan tugas dan 

tanggung jawabnya dengan melakukan persiapan tempat maupun persiapan 

peralatan serta memberikan pelayanan kepada tamu dan waiter/ss juga 

memiliki sifat yang baik dan berkualitas serta melaksanakan tugas dan 

pengabdian yang baik terhadap restoran. 

Sifat yang dimiliki oleh soerang waiter/ss yang baik dan berkualitas 

adalah:  

1. Intelligence (akal budi, kebijaksanaan). 

Hal ini akan Nampak sekali pada setiap penampilan selama waiter/ss 

bekerja. Kecekatan, ketelitian, kehati-hatian, keramahan serta 

kegembiraan dalam bekerja. 

2. Education (pendidikan) 
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Semakin tinggi pendidikan yang dimiliki, semakin baik hasilnya. 

Waiter/ss harus berijazah SLTA. Pada kebun anggrek restoran hotel 

Sheraton senggigi beach resort seorang karyawan harus memiliki ijazah 

minimal SLTA  

3. Physical & mental health (fisik dan mental sehat) 

Waiter/ss harus bebas dari penyakit yang menular, tahan berdiri, kuat 

bejalan. Fisik dan mentalnya harus sehat: tahu cara pendekatan, baik 

kepada tamu, rekan sekerja, maupun kepada atasan. Pada kebun anggrek 

restoran seorang waiter/ss selalu memperdepankan fisik dan mental agar 

waiter/ss dapat bekerja dengan baik dan optimal. 

4. Honesty ( kejujuran, ketulusan hati) 

Waiter/ss harus jujur. Bila sampai mengambil uang atau barang yang 

bukan miliknya, berarti tidak jujur, berapa kecil nilai barang tersebut. 

Pada kebun anggrek restoran waiter/ss selalu mengutamakan barang 

bawaan tamu agar tidak  terjadi kehilangan. Apabila waiter/ss 

menemukan barang tamu maka barang tersebut segera dikembalikan atau 

dititipkan ke bagian yang mengurus barang tersebut. 

5. Confidence (kepercayaan pada diri sendiri) 

Seorang water/ss terbiasa sopan dan santun terhadap tamu, atasan, rekan 

kerja, baik yang satu bagian maupun bagian lainnya. Di kebun anggrek 

restoran seorang waiter/ss selalu memberikan pelayanan kepada tamu, 

serta saling menghargai antar kariawan maupun kariawan pada bagian 

lainnya 
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6. Attitude (sikap) 

Sebagai waiter/ss jangan sekali kali besikap seperti budak belian dengan 

terlalu merendahkan diri , namun yang penting mengetahui terlebih 

dahulu apa kebutuhan tamu, apa yang diinginkan tamu. Pada kebun 

anggrek restoran yang selalu diperhatiakan yaitu sikap, apabila seorang 

waiter/ss yang masih sikapnya kurang baik maka atasan selalu 

memberikan teguran atau arahan kepada waiter/ss sebelum ditegur oleh 

tamu.  

7. Tolerance (kesabaran) 

Seorang waiter/ss harus bijaksana dan sabar menerima pendapat orang 

lain sehingga pertengkaran atau perselisihan dapat dicegah dan keutuhan 

team work bisa dipertahankan. Pada kebun anggrek restoran yang paling 

diutamakan yaitu kerja tim agar kelancaran, kenyamanan, dan saling 

bertukar pendapat selalu dilakukan agar pekerjaan yang dilakukan labih 

mudah dan baik. 

8. Speech (berbicara) 

Waiter/ss harus berbicara menyenangkan, bernada suara rendah, sopan, 

santun, namun cukup jelas. Pada kebun angrek restoran waiter/ss pada 

saat berbicara kepada tamu yang selalu dilakukan yaitu bagaimana agar 

suasana pembicaraan tetap tenang dan selalu memberikan ucapan yang 

baik kepada tamu, tengtang informasi ataupun menu. 

9. Quikness (kecepatan) 
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Waiter/ss harus mampu bergerak dan bertindak dengan gesit dan cepat. 

Pada kebun anggrek restoran seorang waiter/ss harus mampu bekerja 

secara cepat agar tamu tidak lama menunggu  

10. Punctuality (ketepatan akan waktu) 

Ketepatan waktu sangatlah penting. Kalau waiter/ss terlambat datang 

ketempat kerja, berarti ia tidak menyukai pekerjaan dan tidak respek 

terhadap manajemen. Pada kebun angrek restoran apabila waiter/ss 

terlambat maka supervisor selalu memberikan teguran kepada 

pekerja/karyawan dan memberikan peringatan serta memberikan arahan 

kepada karyawan. 

11. Loyalty (kesetiaan) 

Waiter/ss selalu setia meperbaiki, menjunjung tinggi nama perusahaan, 

dan tidak akan mengkritik kawan sekerja apalagi atasan. Dalam 

memberikan saran atau pendapat pada kebum anggrek restoran.  

12. Cooperative (kerja sama) 

Waiter/ss harus sudi dan bersedia untuk bekerja sama secara baik dengan 

teman sekerja didalam menyelesaikan pekerjaan yang telah ditentukan. 

13. Personable (menarik) 

Seorang waiter/ss harus mengambil suatu inisiatif, memiliki rasa 

berkawan, sabar, ramah kepada tamu, teman-teman serta atasan. 

 Sedangkan tugas dan pengabdian seorang waiter/ss dapat disamakan 

dengan seorang; 

1. Dokter/perawat 
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Waiter/ss juga melayani kehidupan tamu. Dokter/perawat merawat orang 

sakit, waiter/ss merawat orang lapar dan haus. Waiter/ss tidak pernah 

memberikan apa-apa yang jelek, apalagi yang rusak, kepada para tamu. 

Sebagai mana halnya dokter/perawat tidak pernah memberikan obat yang 

jelek kepada pasien.  

2. Phsycologist (ahli ilmu jiwa) 

Waiter/ss harus dapat membaca, menerka, meraba apa yang diinginkan 

tamu-tamu; dengan melihat raut mukanya. sebagai mana seorang 

phsycilogis, ia dapat menerka sifat seseorang hanya dengan menatap raut 

mukanya.  

3. Aktor atau aktris 

Selama waiter/ss melayani tamu-tamu waktu makan, tamu-tamu akan 

menyorot dan memperhatikan waiter/ss setiap saat. Segala gerak gerik 

waiter/ss akan selalu diperhatikan oleh tamu. Kesan puas atau sebaliknya 

dari para tamu sangat tergantung dari bagaimana waiter/ss melakukannya, 

sebagaimana kesan puas dan tidaknya para persawan film tergntung dari 

bagaimana aktor/aktris memainkan perannya. 

4. Diplomat 

Seorang waiter/ss besar sekali kemungkinannya untuk berhubungan dan 

berbicara dengan tamu-tamu asing. Kesan baik atau jelek dari tamu 

tentang Negara kita, tergantung dari waiter/ss juga. Kalau waiter/ss 

ramah-tamah, sopan santun, bersahabat, pastilah merekaberanggapan 

bahwa semua orang Indonesia ramah-tamah, sopan santun, dan 



52 
 

 

bersahabat. Namun sebaliknya bila waiter/ss bersifat angkuh, sombong, 

selalu cemberut, tidak bersahabat, dan sebagainya maka tamu tadi akan 

beranggapan bahwa memangdemikian sifat dan sikap bangsa Indonesia.  
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BAB V 

KESIMPULAN 

 

1.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan dari peranan waiter dan waitress dalam 

menyiapkan peralatan breakfast pada kebun anggrek Restaurant di Hotel 

Sheraton Senggigi Beach Resort Lombok yang telah diuraikan, dapat 

disimpulkan bahwa waiter/ss dalam menyiapkan peralatan breakfast pada 

Kebun Anggrek Restaurant  Hotel Sheraton Senggigi Beach Resort 

Lombok sangat baik dan bekerja sesui dengan SOP yang berlaku. Dan 

waiter/ss selalu memperhatikan pekerjaanya serta memberikan pelayanan 

yang baik terhadap tamu dan selalu meperdepankan keinginan tamu. 

  

1.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis dapat memberikan saran 

sebagai berikut; 

1. Waiter/ss harus selalu memberikan pelayanan yang baik kepada tamu 

agar tamu tetap merasa nyaman saat beraada di restoran dan waiter/ss 

harus selalu meningkatkan pelayanannya agar dapat memberikan kesan 

yang baik dari tamu. 

2. Diperlukan kerja sama yang kuat agar tidak terjadi keluhan oleh tamu 

dan selalu bekerja secara cepat agar tamu tidak bosan menunggu 

sehingga tamu merasa tidak diperhatikan. 
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LAMPIRAN  

Lampiran 1. foto Kebun Anggrek Restoran Sheraton Senggigi Beach Resort        

                     Lombok 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 2 : Table Setting: 
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Lampiran 3 Multi Request 

 

Lampiran 4 : Captain Order 
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PETA 

Peta 1 : Lombok 

 

Peta 3 : Sheraton Senggigi Beach Resort Lombok. 
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