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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

 Perkembangan pariwisata Indonesia di masa mendatang cukup cerah, 

mengingat kepulauan nusantara dengan letak geografisnya yang sangat strategis dan 

memiliki kekayaan yang sangat luas dalam upaya pengembangan kepariwisataan. Di 

samping itu dengan keanekaragaman flora dan faunanya, keindahan alam, seni, 

budaya serta banyaknya suku bangasa yang berbeda-beda merupakan daya tarik 

tersendiri bangi wisatawan terutama wisatawan manca Negara. 

 Seperti yang kita ketahui bersama sector pariwisata di tanah air kita ini 

Khususnya di Nusa Tenggara Barat (NTB) memberikan konstribusi yang sangat besar 

bagi penerimaan daerah, guna mendukung hal tersebut, NTB tidak mau ketinggalan 

dengan daerah lain di dalam membenahi dan mengembangkan sektok kepariwisataan. 

 Sebagaimana di ketahui di pulau Lombok terdapat dua kebudayaan besar yaitu 

kebudayaan Islam dan juga kebudayaan Hindu, dimana kebudayaan tersebut memiliki 

acara ritual serta atraksi masing-masing yang merupakan salah satu daya tarik utama 

untuk menarik wisatawan asing untuk berkunjung ke daerah ini. 

 Melihat hal tersebut Pemerintah Daerah NTB telah melakukan berbagai 

Promosi wisata dan juga mengundang investor baik dalam maupun luar negeri untuk 

melakukan investasi di daerah ini guna menunjang perkembangan sector Pariwisata di 

daerah ini. Usaha Pemerintah Daerah NTB rupanya tidak sia-sia terbukti dengan 

banyak dibangunnya dan akan dibangunnya hotel-hotel bertaraf Internasional di 

daerah ini, dimana Hotel merupakan salah satu penunjang utama berkembangnya 

suatu daerah dalam sector Pariwisata. 
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 Hotel merupakan salah satu keuntungan terpenting dalam mata rantai 

kepariwisataan. Pada dasarnya istilah hotel mulai digunakan di inggris sekitar tahun 

1760. Semenjak itulah hotel banyak berkembang meskipun pengelolanya masih 

bersifat tradisional. Pertumbuhan hotel yang bernuansa modern yang diprakasi oleh 

amerika serikat, yaitu dengan didirikannya sebuah hotel pionir bernama ‘’city hotel’’ 

tempatnya di new York pada tahun 1794. Pada ma situ city hotel merupakan hotel 

yang sukses befungsi sebagai bisnis hunian kamar. 

 Jika ditinjau dari segi industry akomodasi, hotel merupakan salah satu 

komponen utama dari industry pariwisata yang tidak dapat dilepaskan dari komponen 

lainnya. Sebagai usaha komponen utama, akomodasi bertujuan menghasilkan produk 

berupa barang-barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan orang-orang yang sedang 

mengadakan perjalanan (traveler) atau wisatawan (tourist). Maka usaha hotel ini 

(kususnya yang bersifat komeresial) selanjutnya berkembang menjadi suatu industry 

tersendiri. 

 Akomodasi tidak dapat dipisahkan dari industri pariwisata, tanpa kegiatan 

kepariwisataan, usaha akomodasi akan sedikit pincang bahkan dikatakan lumpuh 

bilamana akomodasi yang dimaksud berada di daerah-daerah tujuan wisata. Ini 

mengandung arti bahwa hidup dan kiehidupan usaha kepariwisataan tergantung pada 

banyak atau sedikitnya wisatwan yang datang berkunjung ke suatu daerah ataupun 

suatu Negara, bukan sekedar untuk menginap tetapi terutama untuk melakukan 

keperluan-keperluan lain sesuai dengan kepentingan dan kebutuhannya, terlepas dari 

hal tersebut untuk memberikan pelayanan yang memadai pada para tamu, pihak hotel 

diharapkan akan dapat memberikan suatu kenyamanan dan kebersihan. Untuk dapat 

memenuhi hal tersebut, dibutuhkan suatu sarana yang memadai, berupa alat-alat 

pembersih dengan menggunakan mesin, seperti vacuum dan buffing, dan dibantu oleh 
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manusia sebagai tenaga operator. Selain menggunakan tenaga mesin, alat pembersih 

juga dapat digunakan secara manual, seperti : mop, sapu, ember, glass squeegee, dan 

lain-lain karena melalui sarana tersebut dapat membersihkan area hotel secara cepat, 

akurat dan mendapatkan hasil yang cukup memuaskan. Karena dengan fasilitas dan 

pelayanan yang memadai, dapat memberikan rasa ingin tinggal lebih lama lagi di hotel 

tersebut. 

1.2. Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut, 

pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) Dalam Operasional Kerja Alat 

Pembersih Dengan Menggunakan Mesin Oleh Houseman ‘’Di Hotel Sheraton 

Senggigi Beach Resort Lombok’’. 

1.3. Tujuan Dan Manfaat Penulisan Karya Tulis Ilmiah 

1.3.1. Tujuan Penulisan Karya Tulis Ilmiah 

 Tujuan dari penulisan Karya Tulis Ilmiaah ini adalah :  

1. Sebagai pgenambah pengetahuan dalam menyelesaikan dan memecahkan masalah 

akan kurangnya penerapan SOP dalam kegiatan pelaksanaan standar operasional 

prosedur dalam operasional kerja alat pembersih dengan menggunakan mesin di 

section hoseman. 

2. Sebagai bahan pertimbangan Bagi Mahasiswa Diploma III yang menulis tentang 

pentingnya penerapan SOP untuk kegiatan pelaksanaan Standar Operasional 

Prosedur dalam operasional kerja alat pembersih dengan menggunakan mesin di 

Hotel Sheraton Sengigi Beach Resort Lombok. 

3. Sebagai sarat akademis yang harus di selesaikan Mahasiswa DIII Smester akhir 

untuk mendapatkan gelar A.Md. 

 



4 
 

1.3.2. Manfaat Penulisan Karya Tulis Ilmiah 

 Adapun manfaat melalui penulisan Karya Tulis Ilmiah ini adalah : 

1. Bagi mahasiswa 

Melatih karya dan daya berfikir dan daya nalar yang lebih obyektif 

terhadap hal-hal yang ditemui langsung di lapangan. Di samping itu agar 

dapat mengetahui suasana di lapangan dan juga untuk mengembangkan  

dan mengaplikasikan teori-teori yang didapat di bangku kuliah. Sehingga 

didapatkan suatu kesinambungan antara teori dan praktek di lapangan yang 

kesemuanya itu dapat dijadikan sebagai acuan bagi mahasiswa dalam 

menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. 

2. Bagi perusahaan atau pihak hotel 

Dengan dibantunnya penulisan dalam upaya untuk menyelesaikan 

laporan karya tulis ilmiah ini, secara tidak langsung telah ikut membantu 

mensukseskan program pemerintah yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Pengertian Pariwisata 

Istilah pariwisata (tourism) baru muncul di masyarakat kira-kira pada abad ke- 18, 

khususnya sudah Revolusi Industri di Inggris. Istilah pariwisata berasal dari 

dilaksanakannya kegiatan wisata (tour), yaitu suasana aktifitas perubahan tempat tinggal 

sementara dari seseorang, di luar tempat tinggal sehari- hari dengan suatu alasan apa pun 

selain melakukan kegiatan yang bias menghasilkan upah atau gaji. 

  Pariwisata merupakan aktivitas, pelayanan dan dan produk hasil industri 

pariwisata yang mampu menciptakan pengalaman perjalanan bagi wisatawan. 

 Menurut Hunziker dan Raft ‘’pariwisata adalah seluruh hubungan dan gejala-

gejala yang timbul dari adanya orang asing dan perjalanan itu tidak untuk bertempat 

tinggal menetap dan tidak ada hubungan dengan kegiatan untuk mencari nafkah.’’ 

(Wisnu HS Al Bataafi, 2006, 8), 

2.2. Pengertian Hotel 

Kata hotel melalui digunakan sejak abad VIII di London, Inggris, sebagai garni 

yaitu sebuah rumah besar yang di lengkapi sarana tempat menginap/tinggal untuk 

penyewaan secara harin, mingguan dan bulanan. Kata hotel sendiri merupakan 

perkembangan dari bahasa Prancis yaitu hostel, diambil dari bahasa Latin Hospes, dan 

mulai diperkenalkan kepada masyarakat umum pada tahun 1979. Sebelum istilah hostel 

dipergunakan di Inggris, rumah-rumah penginapan bagi orang-orang berpergian disebut 

Inn. Adapun ‘’hotelm itu sendiri merupakan suatu bentuk aklomodasi  yang dikelola 

secara komeresial, yang sediakan bagi setiapn orang untuk memperoleh pelayanan dan 

penginapan berikut makan dan minum ‘’(Yayu Sri Perwani, 1992, 2). 
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  Hotel merupakan suatu perusahaan yang dikelola oleh pemiliknya dengan 

menyediakan makanan, minuman dan fasilitas kamar penginapan untuk orang-orang yang 

melakukan perjalanan dan mampu membayar dengan jumlah yang wajar dan sesuai 

dengan pelayanan yang diterima tanpa adanya perjanjian yang husus. (Agus Sulistyono, 

1992.1) 

Hotel adalah suatu badan usaha yang bergerak dalam bidang jasa akomodsi yang dikelola 

secara komersial. Di dalam hotel para tamu mendapat pelayanan penginapan makanan 

dan minuman serta fasilitas laainnya. (Darsono Agustinus, 2003.1). 

  Menurut Richard Shite,(200,7) yang di rangkum dalam buku Housekeeping 

(Tata Graha). Hotel adalah merupakan salah satu komponen atau sarana pokok di dalam 

industri pariwisata, sebagai salah satu usaha yang di kelola secara komersilal dengan 

menyediakan makanan dan minuman yang di klengkapi fasilitas-fasilitas pelayan yang di 

butuhkan tamu selama ia tinggal di hotel atau menginap. Oleh karena itu perusahaan 

suatu hotel harus di kelola secara professional. 

2.3. Peranan Housekeeping Pada Sebuah Hotel 

       2.3.1.Struktur Housekeeping Depertemen 

  

 

  

 

 

 

 

Sumber : Housekeeping Hotel Sheraton Senggigi Beach Resort Lombok 

 

GARDENER Laundry HOUSEMAN 
 

ORDER TAKER ROOM BOY/MAID 

HOUSEKEEPING 
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       2.3.2. Tugas Dan Tanggung Jawab Dari Tata Graha (Housekeeping) 

      Menurut Rumesko (2002,10) 

1. pembersihan harian (Daily Cleaning) 

merupakan pekerjaan pembersihan atau perawatan yang dilakukan secara 

rutin/tiap hari, meliputi pembersihan kamar, ruangan dan tempat umum. 

2. Pembersihan umum (General Cleaning) 

3. Pelaksanaan pembersihan yang dilakukan secara besar-besaran pada ruangan 

yang dibersihkan dan  pelaksanaanya dilakukan satu bulan sekali atau 

seminggu sekali dan seterusnya 

4. Hiasan dan pembentukan (Decoretionand Remodeling)  

   Pekerjaan yang dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan suatu ruangan 

yang indah dan menyenangkan serta mengubh bentuk tatanan dari isi nruangan 

tersebut untuk menghilangkan kebosanan. 

 Selain tanggung jawab tersebut diatas tata graham juga mempunyai beban dan 

tanggung jawab terhadap tamu, antara lain : 

a. Dapat menciptakan suasana tempat yang menyenangkan bagi tamu yang 

menginap seolah-olah seperti dirumahnya sendiri. 

b. Membersihkan pelayanan yang baik dan memuaskan. 

c. Memberikan ketenangan jasmanin dan rohani. 

d. Dapat memenuhi kebutuhan tamu secara mudah dan cepat sejauh mana batas 

yang di telah ditentukan. 

Tata graham dapaat dikatakan tulang punggung dari suatu hotel, karena 

didalam ruang lingkup kegiatan tata graha tersebut terdapat sesuatu kegiatan yang 

berhubungan dengan kamar hotel yang merupakan bagian yang sangat penting 

untuk dijual kepada tamu, tanpa menyampingkan bidang lainnya. 
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Di dalam tata graham terdapat beberapa seksi lain : 

1. Seksi umum (Houseman) 

Seksi ini bertanggung jawab atas kebersihan dan pemeliharaan pada area 

umum meliputi : 

- Area Depan : Tempat  atau ruangan yang disediakan untuk tamu balik 

menginap atau tidak, minsalnya: lobby, tangga, ruang makan tamu, toilet 

umum, ruangan receptionis, dan ruangan pertemuan. 

- Area Belakang : Tempat atau ruangan sebagian besar khusus 

dipergunaakan untuk karyawan atau keperluan intern penginapan, 

minsalnya perkantoran, ruang ganti pkaian, dan ruang makan karyawan. 

2. Seksi Pertamanan (Gardener) 

Seksi ini mempunyai tugas dan tanggung jawab atas kebersihan dan perawatan 

tanaman yang terdapan didalam maupun di lingkungan hotel, kebersihan 

halaman dan area parker. 

3.  Seksi Kamar (Room Boy/Maid) 

Seksi ini mempunyi tugas dan tanggung jawab pada kamar mandi, wc untuk 

tamu secara rinci tugas tersebut, antara lain : 

a. Bertanggung jawab atas kebersihan, kerapihan kamar dan ruang lainnya. 

b. Bertanggung jawab atas keamanan atau keutuhan dari barang-barang 

investasi sebagai barang perlengkapan kamar. 

c. Bertanggung jawab atas peralatan pembersih bahan pembersih yang 

dipergunakan di area kamar. 

d. Bertanggung jawab atas keamanan tamu dan barng tamu yang ada di 

kamar. 

e. Memberikan pelaaynan yng bik kepada tamu yang menginap. 
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4. Seksi Linen (Laundry) 

Seksi ini mempunyai tugan antara lain : 

a. Bertanggung jawab pada distribusi linen yang dipergunakan oleh bagian 

yang memerlukan. 

b. Mengadakan perawatan linen yang rusak tapi masih dapat dipergunakan. 

c. Membuat dan melaksanakan program pencucianj linen secara teratur. 

d. Membuar rencana penambahan stok atau pengadaan rencana penggantian 

pada linen yang rusak. 

2.4. Pengertian Housekeeping 

Didalam terjemahan kamus Webstar Dictionary disebutkan bahwa ‘’house’’ 

sama dengan rumah, dan ‘’To Keep’’ sama dengan pemelihara. Jadi dapat disimpulkan 

housekeeping adalah merupakan suatu bagian yang khusus mengurusi dan 

mengerjakan pemeliharaan rumah atau rumah tangga di hotel. 

Menurut Adi Ariyuni (1996, 1) istilah Housekeeping ini identik dengan kata 

Tata Graha dalam bahasa Indonesia-nya. Kata Tata Graha berasal berasal dari kata 

Sansekerta yaitu tata berarti meneta atau mengatur, menyusun. Sedangkan Graha 

artinya rumah. Jadi Housekeeping mempunyai arti mengetur rumah yang btujuannya 

agar rumah tanpak bersih, rapid an harmonis agar si penghuni dapat betah dan 

menyenangkan di rumah. 

2.5. Pengertian Houseman 

Menurut Wisnu HS Al Bataafi (2006, 65) Houseman (public area) adalah 

section yang bertanggung jawab terhadap kebersihan, kerapian dan pemeliharaan 

Public area, seperti lobby, F&B, meeting room, ruangan kantor,parking area, 

swimming pool, public toilet dan sebagainya, dan pelaksanaan kerja public area dalam 

menjalankan pelaynan Housekeeping yang nyaman dan menyenangkan terhadap tamu, 

sesuai ndengan standard an prosedur yang ditentukan. 
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BAB III 

GAMBARAN UMUM 

 

3.1. Sejarah Singkat Hotel Sheraton Senggigi Beach Resort Lombok 

Tahun 1937 : Hotel pertama Sheraton didirikan oleh Ernest Henderson dan Robert moore  

Tahun 1947 : merupakan hotel pertama yang masuk ke bursa saham New York  

Tahun 1949 : Sheraton memasuki dunia internasional dengan pembelian 2 jaringan 

hotel utama di Canada. 

Tahun 1958 : hotel yang pertama kali meluncurkan system reservasielectronic.\ 

Tahun 1961 : Ekspensi Internasional Ke timur tengah di mulai dengan pembukaan 

Hotel Sheraton Tel Aviv di Israel dan kini Sheraton merupakan jaringan terkemuka di 

Israel. 

Tahun 1963 : Ekspansi Internasional ke Amerika Latin dengan pembukaan Hotel 

Sheraton Macuto Di Venezuela.  

Tahun 1965 : Jaringan Hotel Sheraton merayakan hotel keseratusnya dengan 

pembukaan Sheraton Boston. 

Tahun 1970 : merupakan jaringan hotel pertama yang mengembangkan nomer bebas 

pulsa. Sheraton menjadi jaringan hotel pertama yang mendirikan jaringan tool free 800 ( 

bebas pulsa ) untuk akses pelanggan langsung. Perluasan ke eropa dan guatamala dengan 

hotel Sheraton Stockholm sebagai proyek hotel pertama di eropa dan Sheraton conquis 

tador di kota guatamala sebagai hotel pertama di amerika utara. 

Tahun 1986 : Sheraton memberikan penghargaan kepada tamunya dengan 

meluncurkan Sheraton Club Internasional (SCI) yaitu programkesetiaan yang paling 

mendunia. SCI menjadi dasar dari Starwood Preferred Guest.  
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Tahun 1987 : Sheraton merayakan ulang tahunnya yang ke 50 di Negara bagian ke 

50 dengan Konfrensi Management Internasional di Hawaii. Di saat yang sama Sheraton 

meluncurkan Sheraton Guest SatifactionSystem (GSI) untuk menyakinkan komitmen 

kepada tamunya. 

Tahun 1998 : Starwood Hotel & Resort membeli Sheraton. 

Tahun 2002 : Sheraton Service Promise diterapkan di amerika utara. 

Tahun 2004 : Sheraton memperkenalkan “Sweet Sleeper Bed”. 

Tahun 2006 : Sheraton memiliki portopolio 400 Hotel di 70 Negara. 

Tahun 2012 : Sheraton meluncurkan Sheraton Guest Experience Index (GEI) yang 

merupakan program penganti dari Guest Saticfaction Index (GSI). 

Tahun 2013 : Sheraton kembali meluncurkan program terbarunya yaitu Guest 

Personalization Starwood (GPS) yang mana berkaitan erat dengan GEI. 

Dengan ini terbukti Starwood berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan 

coustomer yang sesuai dengan harapan coustomer. 

Merek – merek hotel tergabung dalam jaringan starwood hotel dan resort, inc yaitu : 

1. Sheraton Hotel dan Resort  

2. Westin Hotel dan Resort  

3. The Luxury Collection 

4. Four Point  

5. W Hotel 

6. A Loft  

7. Le Meredian 

8. Element 

Lebih dari 836 hotel yang terdiri lebih dari 95 Negara, memiliki system francishe atau 

di kelola oleh starwood. Starwood adalah perusahaan global yang terbagi dalam 4 Divisi : 
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1. NAD (North America Division) 

2. LAD (Latin America Division) 

3. APD (Asia Pasifik Division) 

4. EAME (Europe Africa Middle East) 

Starwood berkantor di pusat di White plain New York. Starwood di Indonesia antara lain : 

1. Sheraton Lampung (1990) 

2. Sheraton Bandung Hotel (1990) 

3. Laguna Resort dan SPA, Bali (1991) 

4. Sheraton Senggigi Beach Resort (1991) 

5. The Westi Bali (1993) 

6. Sheraton Surabaya Hotel dan Tower (1995) 

7. Sheraton Bandara Jakarta (1996) 

8. Sheraton Mustika Yogyakarta (1997) 

9. Le meridian Jakarta (2005) 

10. ST. Regist Bali (2007) 

11. W retreat dan SPA Bali (2010) 

12. Retreat At the plaza Jakarta (2011) 

13. Sheraton Kuta Resort Bali (2012) 

14. Le meridian Jimbrana Bali (2012) 

Sheraton Senggigi Beach Resort Lombok didirikan pada bulan Desember Tahun 1991 

yang merupakan Hotel Chain. Sheraton Senggigi Beach Resort Lombok adalah hotel 

berbintang lima yang terletak di hamparan pantai senggigi Beach Resort Lombok hanya 

berjarak 60 km dari Bandara Internasional Lombok dengan waktu tempuh 1,5 jam 

perjalanan. Sheraton Senggigi Beach Resort Lombok memiliki 154 kamar dengan tipe – 

tipe kamar antara lain : 
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 Superior poolside yang berjumlah 44 kamar 2 Terance poolside yang berjumlah 19 

kamar 

 Deluxe seaside yang berjumlah 50 kamar 

 Terrance seaside yang berjumlah 25 kamar  

 Executive suite yang berjumlah 10 kamar 

 Grand suite yang berjumlah 4 kamar 

 Beach front villa yang berjumlah 2 buah yaitu winagsia dan mandalika  

3.2. Fasilitas yang ada di hotel Sheraton Senggigi Beach Resort antara lain : 

1. Swimming pool 

2. 2 Restaurant  

3. 2 Bar outlet 

4. 1 Dinning Room 

5. Laundry/dry cleaning 

6. SPA 

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

8. Water Sport (Diving Center) 

9. Drung store Shopping gallery Meeting room 

10. Buisiness Center  

11. Transport Service 

12. Tour Desk 

13. Money Changer front desk 

14. Air port lounge  
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3.3. Struktur Organisasi Hotel Sheraton Senggigi Beach Resort 

 Adapun struktur organisasi yang dimiliki oleh Hotel Sheraton Senggigi Beach 

Resort adalah sebagai berikut : 
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3.4. JOB DESCRIPTION 

4.4.1. General Manager 

  Job deskripsi: 

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

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

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

4. Bertanggung jawab penuh kepada owner. 

5. Menangani keluhan tamu yang tidak mampu ditangani oleh department 

head/MOD. 

6. Membuat keputusan dan membuat rencana cara mengatur hotel. 

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

4.4.2. Executive Secretary 

Job deskripsi: 

1. Menerima semua pesan dan segera menyampaikanny ke GM. 

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

3. Menerima pesan dan segera menindak lanjuti. 

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

dalam agenda. 

3.4.3. Room Division Manager 

Job deskripsi: 

1. Secara rutin mengontrol pemesanan kamar. 

2. Secara rutin mengontrol serta meneliti standar servis mengenai penerimaan 

pelayanan informasi. 

3. Mengadakan koordinasi dengan department hesd ysng lain. 

4. Membuat statistik daftar tamu secara berkala. 
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5. Memelihara ddan mempertahankan servis, standar, dan quality dari kamar di 

area hotel. 

3.4.4. Accounting Manager 

Job deskripsi: 

1. Mengatur keluar masuknya uang dalam hotel. 

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

yang telat dalam melakukan pembayaran. 

3. Meneliti kegiatan accounting staff dalam melaporkan hasil kerjanya. 

4. Melaporkan tutup buku untuk dilaporkan ke pusat. 

5. Bertanggung jawab atas pembuatan laporan bulanan dan tahunan sesuai 

dengan keperluan. 

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

3.4.5. Human Resources Department Manager 

Job deskripsi: 

1. Mengadakan program pengembangan tenaga kerja bersama dengan GM. 

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

agar tetap baru. 

3. Bekera sama dengan seluruh department head. 

4. Menjalin hubungan baik dengan instansi pemerintah yang terkait degan 

hubungan ketenagakerjaan. 

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

kegiatan rutin keagamaan, kantin dan sebagainya. 

6. Mewakili managemen dalam memecahkan masalah terutama dengan SPSI. 
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7. Mengusulkan kepada atasan mengenai sistem penggajian, memberikan 

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

deskripsi, job evaluasi, dan analisa tenaga kerja. 

8. Mengontrol salary overtime, transportation, dan kesehatan. 

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

mengontrol area loker dan area parkir. 

10. Orientasi pengenalan kerja dan hotel bagi karyawan baru. 

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

12. Melaksanakan dan mentaati tata tertib hotel. 

13. Melaksanakan tugas lain sesuai perintah atasan. 

3.4.6. Executive Chef 

Job deskripsi: 

1. Mengawasi mutu bahan makanan yang dipakai. 

2. Mengevaluasi program kerja staff. 

3. Menjaga standar mutu makanan. 

4. Menyusun program kerja dalam penyuluhan. 

5. Menjaga kesehatan dan keselamatan kerja di kithen. 

6. Menjaga standar food cost. 

7. Mengawasi dan mengecek stock bahan makanan yang diperlukan. 

3.4.7. F&B Manager 

Job deskripsi: 

1. Bertanggung jawab atas kebersihan operasional dalam penyiapan dan 

penyajian makanan. 

2. Menyusun program staff. 

3. Mengawasi dan mengevaluasi rencana kerja dan penampilan staff. 
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4. Melatih dan membimbing trainee. 

5. Berkomunikasi dan menjalin hubungan baik dengan tamu. 

6. Menangani masalah keluhan tamu. 

7. Mengadakan pertemuan atau briefing secara rutin. 

8. Menetapkan menu, sistem penyajian strategi penjualan, mengarahkan 

penjualan, megarahkan pelaksanaan, dan menilai kebersihan. 

9. Meneliti, menyetujui standar portion size. 

10. Mengawasi jalannya operasional kuhusunya dalam bidang pelayanan 

kepada tamu. 

11. Menetapkan jadwal operasional food & beverage outlet. 

12. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan. 

3.4.8. Front Office Manager 

  Job deskripsi: 

1. Menyelesaikan pembayaran tamu. 

2. Menjual seluruh fasilitas hotel kepada tamu. 

3. Menyusun riwayat kunjungan tamu. 

4. Mencatat pembayaran tamu. 

5. Menangani barang-barang bawaan tamu. 

6. Melaporkan status kamar. 

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

berhubungan dengan penjualan kamar. 

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

9. Mengkoordinasi pelayanan tamu. 
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3.4.9. Executive Housekeeper 

Job deskripsi: 

1. Mengatsi masalah mengenai lost dan found. 

2. Melakukan control ke public. 

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

4. Bertanggung jawab serta memelihara semua perlengkapan Tata Graha. 

5. Membuat budget. 

6. Menetapkan tugas, membina dan mengawasi. 

7. Mengadakan koordinasi dengan departement hotel yang lainnya. 

8. Memlihara dan mempertahankan serta mengontrol secara rutin service. 

9. Mentaati dan mematuhi peraturan hotel. 

10. Melaksanakan tugas lain sesuai perintah atasan. 

3.4.10. Chief Engineering 

         Job deskripsi: 

1. Bertanggung jawab atas semua kelancaran di Engineering operation. 

2. Menyiapkan laporan-laporan yang di perlukan. 

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

efektif. 

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

telah diatasi dengan baik. 

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

efektif dalam memeliharaseluru hubungan dengan yang ada dalam hotel. 

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

dipastikan beroperasi dengan baik dan maksimal. 

7. Mematuhi peraturan dan mentati peraturan hotel. 

8. Melaksanakan tugas lain dari perintah atasan. 
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3.5.   JOB SPESIFICATION 

3.5.1. General Manager 

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

1. Memiliki ijazah perhotelan yang dipakai. 

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

berbintang lima. 

3. Menguasai bahasa asing minimal 3 bahasa. 

4. Mengetahui tentang managerial perhotelan. 

5. Mengetahui tentang kepariwisataan. 

6. Mampu melajksanakan tugasnya dengan baik dan cekatan. 

7. Mampu berkomunikasi dengan baik. 

8. Memiliki kemampuan mengatur dan mengelola karyawan dan perusahaan. 

3.5.2. Executive Secretary 

Job spesifikasi yang harus dimiliki adalah: 

1. Berpenampilan menarik. 

2. Menguasai komputer dengan baik. 

3. Memiliki ijazah perhotelan atau secretary. 

4. Mampu berbahasa asing. 

3.5.3. Room Division Manager 

Job spesifikasi yang harus dimiliki adalah: 

1. Mampu menjalankan tugas dengan baik dan bertanggung jawab. 

2. Memiliki ijazah perhotelan. 

3. Mengetahui seluk beluk dunia perhotelan. 

4. Menguasai minimal dua bahasa asing. 

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

manager atau housekeeping. 

3.5.4. Accounting Manager 

Job spesifikasi yang harus dimiliki adalah: 

1. Memiliki ijazah perhotelan/akuntansi. 

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

3. Dapat mengoperasikan komputer dengan baik. 
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4. Mengetahui managerial perhotelan. 

5. Dapat menyusun laporan keuangan. 

6. Teliti dalam bekerja dan cekatan. 

3.5.5. Human Resources department Manager 

Job spesifikasi yang harus dimiliki adalah: 

1. Mampu menyeleksi calon karyawan dengan baik dan teliti. 

2. Memiliki ijazah perhotelan. 

3. Mengetahui tentang managerial perhotelan. 

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

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

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

karyawan. 

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

8. Menguasai bahasa asing. 

3.5.6. Executive Chef 

Job spesifikasi yang harus dimiliki adalah: 

1. Memiliki pengetahuan tentang food & beverage pruduct. 

2. Memiliki pengalaman dalam bidang pengilahan makanan. 

3. Dapat menyusun anggaran pembelanjaan hotel. 

4. Memiliki ijazah perhotelan. 

5. Mampu membuat standar resep. 

6. Mampu berbahasa asing dengan baik. 

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

8. Mengetahui kualitas makanan yang akan diolah. 

3.5.7. F&B Manager 

Job spesifikasi yang harus dimiliki adalah: 

1. Menguasai minimal dua bahasa. 

2. Memiliki ijazah perhotelan. 

3. Mengetahui standar pelayanan yang baik kepada tamu. 

4. Mengetahui managerial perhotelan. 

5. Memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun di hotel berbintang. 
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3.5.8. FO Manager 

Job spesifikasi yang harus dimiliki adalah: 

1. Memiliki ijazah perhotelan. 

2. Penuh percaya diri. 

3. Dapat mengoperasikan komputer. 

4. Mampu membuat keputusan dengan cepat dan tepat. 

5. Mampu mengingat nama dan wajah. 

6. Ramah dan murah senyum. 

7. Mampu berkomunikasi dengan baik. 

8. Mampu berbahasa asing. 

9. Berpenampilan menarik. 

3.5.9. Executive Housekeeper 

Job spesifikasi yang harus dimiliki adalah; 

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

yang bersangkutan dengan sekolah hotel dan pernah magang. 

2. Pengalaman kerja minimal 6 tahun di hotel berbintang. 

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

4. Mampu mengatasi pekerjaan dan memotifasi dalam melaksanakan tugas 

bawahan agar lebih baik, efekti dan efisien. 

3.5.10. Chief Engineering 

Job spesifikasi yang harus dimiliki adalah: 

1. Memiliki latar belakang pendidikan teknisi. 

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

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

diperbaikinya secepat mungkin.  

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

dalam bakerja. 

3.6. Hubungan Kerja Antara Bagian 

3.6.1. Hubungan Kerjasama Front Office Departement 

1. Housekeeping Departement 

 Mengetahui tingkat hunian kamar 

 Mengetahui daftar tamu yang chek-in atau chek-out 
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 Mengetahui tamu VIP 

 Memberikan housekeeping jika ada barang-barang hotel yang terbawa 

atau yang terpinjam oleh tamu 

 Menginformasikan kepada front office tentang kamar yang siap untuk 

di jual 

 Memberikan informasi tentang adanya extra bed atau baby cod 

 Laporan setatus kamar. 

2. Food and Beverage Departement 

 Menyediakan fruits bucket untuk tamu VIP 

 Membuat welcome drink untuk calon tamu 

 Mempersiapkan breakfast buffet untuk tamu 

 Membuat breakfast cupon untuk tamu 

 Memberikan informasi tentang adanya tamu VIP kepada F&B 

department 

 Memberitahukan jika ada event-event yang ada di hotel 

 Informasi jumlah kamar yang terisi 

3. Sales and Marketing Departement 

 Menginformasikan tingkat hunian kamar 

 Menginformasikan tamu rombongan  

 Menginformasikan tamu VIP 

 Sales and marketing menyampaikan tentang rencana pembahasan 

kontrak dengan biro-biro perjalanan atau badan usaha lainya 

4.  Accounting Departement 

 Informasi tingkat humian kamar  

 Informasi tingkat tamu yang akan chek-out dan chek-in 
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 Menginformasikan tamu yang pindah kamar  

 Menginformasikan tamu yang inginpindah kamar 

 Menginformasikan rekening tamu 

 Menginformasikn laporan perincian penjualan kamar 

 Accounting mempersiapkan pememriksaan perincian penjualan kamar 

5. Personalia HRD Departement 

 Penarikan dan pemasukan karyawan 

 Mutasi dan tindakan atau sanksi bagi karyawan 

 Menyusun rencana pelatihan  

 Memberikan informasi tentang kariawan yang pindah hotel atau jabatan  

 Penanganan trainee 

3.6.2. Hubungan Kerjasama F&B Departement 

a. Hubungan kerja Sama Antar F&B service dan product 

 Menyediakan stock bahan-bahan makanan dan minuman restaurant 

 Menyedikan alat-alat makan dan minum yang di perlukan oleh tamu 

 Membuat makanan yang sudah dipesan oleh tamu 

 Mengantar makanan dan minuman yang telah jadi  

 Menjaga dan mengawasi semua kelancaran operasional F & B 

 Memberitahukan kepada tamu mengenai menu-menu special yang ada di 

restaurant serta pelayana khusus di kamar 

b. Housekeeping Departement 

 Memasang table dinner set bagi kamar yang memerlukan  

 Membuat dan menyediakan room service menu agar disediakan di kamar  

 Memberikan informasi kepada hosekeeping untuk jadwal pembersihan restaurant 

dan areanya. 
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 Penyediaan decouration panggung oleh housekeeping bila ada event buffet. 

 Membersihkan linen, table cloth dan peralatan berupa napkin lainnya. 

c. Front Office Departement 

 Menyediakan fruits bucket untuk tamu VIP 

 Membuat welcome drink untuk calon tamu 

 Mempersiapkan breakfast buffet untuk tamu 

 Membuat breakfast cupon untuk tamu  

 Memberikan informasi tentang adanya tamu VIP kepad F&B Departement 

 Memberitahukan jika ada event-event yang ada di hotel 

 Informasi Jumlah kamar yang terisi 

d. Enginering Departement 

 Hubungan antar F & B department dengan Engineering dapat dilihat dari perbikan 

yang dilakukan oleh Enginering terhadap peralatan yang rusak milik Food and 

Beverage department ataupun masalah tekhnis-tekhnis lainya 

 Menyediakan perlengkapan enent banguet. 

 Menyediakan perlengkapan event buffet jika di perlukan. 

e. Security Departement 

 Menjaga kelancaran event-event yang berlangsung 

 Memeriksa karyawan ketika ingin meninggalkan hotel 

f. Personalia Departement 

 Penarikan dan pemasukankaryawan 

 Mutasi dan tindakan atau sanksi bagi karyawan 

 Menyusun rencana pelatihan  

 Memberikan informasi tentang kariawan yang pindah hotel atau jabatan 

 Penanganan trainee 
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g. Sales and Markting 

 Menginformasikan tamu rombongan  

 Menginfomasikan tentang adanya event yang aka nada pada F&B department 

 Mempromosikan fasilitas-fasilitas yang ada 

h. Accounting Departement 

 Menginformasikan laporan penjualan kamar 

3.6.3. Hubungan Kerjasama Housekeeping Departement 

a. Front Office Departement 

 Mengetahui tingkat hunian kamar 

 Mengetahui daftar tamu yang chek-in atai chek-out 

 Mengetahui tamu VIP 

 Memberikan housekeeping jika ada barang-barang hotel yang terbawa atau 

yang dipinjam oleh tamu 

 Menginformasikan kepada front office tentang kamar yang siap untuk di jual 

 Memberi informasi tentang adanya extra bed atau baby cod 

 Laporan status kamar 

b. Food and Beverage Departement 

 Memasang table dinner set bagi kamar yang memerlukan  

 Membuat dan menyediakan room service menu agar di sediakan di kamar 

 Memberikan informasi kepada housekeeping untuk jadwal pembersihan 

restaurant dan areanya. 

 Penyediaan decouration panggung oleh housekeeping bila ada event buffet 

 Memberikan linen,table cloth dan peralatan berupa napkin lainnya 

c. Enginering Departement 

 Perbaikan terhadap mesin yang di gunakan oleh housekeeping department 

 Melaksanakan pekerjan yang di hendaki oleh housekeeping berdasarkan 

informasi yang di terima 

 Memasang alat-alat sebagai saran housekeeping 

 Memberitahu cara kerja dan alat-alat yang digunakan oleh housekeeping 
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 Memasang perlengkapan-perlengkapan yang di perlukan dalam acara-acara 

tertentu 

 Memberitahukan apabila ada pemadaman listrik karena adanya perbaikan alat-

alat atau mesin-mesin yang digunakan di hotel 

 Memberitahukan kepada housekeeping mengenai peralatan-peralatan yang 

sudah tidak layak pakai. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

4.1. Gambaran Tentang mesin pembersih Pada Hotel Sherton Sengigi 

Beach Resort Lombok 

Sesuai dengan tugas dn tangung jawab housekeeping departemen umumnya dan 

houseman section pada khususnya yang menjaga kebersihan seluruh area hotel dan 

merwat semua perlengkapan yang ada. Bagian ini memerlukan sarana yang memadai, 

baik sarana manual bmaupun mesin (otomatisa). 

Berikut gambaran tentang tehnik pembersihan dengan menggunakan mesin : 

1. Membersihkan Dengan Vacuum Cleaning 

Tehnik membersihkaan dengan vacuum cleaner daalam dunia perhotelan lebih 

popular dengan istilah ‘’vacuum cleaning’’. 

Mesin tersebut dapat digunakan dalam dua funggsi yaitu : 

Wet vacuum cleaner fungsinya untuk menghisap air. Namun ada juga 

fungsinya untuk menyedot debu, jika alat tersebut dugunakan untuk menyedot debu 

maka filter yang ada dan dust bag vacuumnya harus dipasang dan sebaliknya jika 

untuk menghisap air maka filter dan dust bagnya harus dilepas. 

a. Mekanisme Mesin Vacuum Clener 

Jika mesin di hidupkan, udara yang didalam tangki akan di hembuskan keluar 

dengan keras, sehingga tangki menjadi hanpa udara dan tekanan udara menjadi 

berkurang. Akibat lebih lanjut dari keadaan ini adalah tekanan udara menjadi lebih 

besar dan bertambah daripada di dalam tangki, maka udara luar akan masuk kedalam 

tangki dengan keras, seolah-olah mesin ini menyedot dengan keras. 

b. Komponen Vacuum Cleaner 

Mesin vacuum cleaner ini memiliki banyak komponen yaitu sebagai berikut : 
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1) Mesin yang dapat memompa udara keluar. 

2) Tangki natau container tempat untuk menampung debu dan kotoran yang 

dihisap. 

3) Roda atau wheel untuk memudahkan pemindahan mesin tersebut dari suatu 

tempat ke tempat lainnya. 

4) Saklar atau switch untuk menghidupkan atau mematikan mesin 

5) Saklar atau switch selector yakni saklar untuk memilih poltage, sesuai dengan 

poltage setempat. 

6) Slang atau hose yang terbuat dari karet (plastik) untuk menghubungkan tangki 

dengan metal. 

7) Pipa atau exhanst pipa yang terbuat dari metal untuk penghubung atau 

penyambung antara selang house  dengan alat penyedot sucker. 

8) Penyedot/penghisap sucker 

9) Alat penyedot atau sucker ini bentuknya ada beberapa macam, sehingga 

pemilihan sucker ini dapat disesuaikan dengan medan atau kondisinya. 

10) Saringan atau filter 

11) Kabel untuk mendapatkan aliran listrik. 

c. Jenis Vacuum Cleaner 

Ditinjau dari subjek atau sarana yang akan di bersihkan atau dihisap, ada dua macam 

vacuum cleaner yaitu : 

1) Wet vacuum cleaner  : Vacuum Cleaner untuk air. 

2) Dry Vacuum Cleaner  : Vacuum Cleaner untuk debu. 

Ditinjau dari bentuknya ada beberapa macam atau jenis Vacuum Cleaner yaitu : 

 Vacuum Cleaner tegak (upright Vacuum Cleaner) 

 Vacuum Cleaner silinder (Silindrical Vacuum Cleaner) 

 Vacuum Cleaner Sentral (Sentralized Vacuum Cleaner) 

 

Mesin Vacum Cleaner ini terpisah dengan komponen lain, di tiap-tiap kamar atau 

ruangan yang memerlukan teknik pembersihan Vacuum Cleaner dilengkapi sarana 

atau tempat untuk memasukan atau memasang House Vacuum Cleaner. Kotoran yang 

dihisap atau disedot melalui pipa yang dipasang di dalam bangunan, langsung menuju 
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container yakni tangki penampungan yang besar. Jenis Vacuum Cleaner ini 

mempermudah para pekerja baik Room Boy ataupun Houseman, karena dia tidak 

perlu lagi membawa seluruh perlengkapan tapi cukup membawa beberapa komponen 

antara lain house, pipa dan sucker. 

2. Membersihkan Karpet Dengan Shampo 

Membersihkan karpet dengan shampoo bertujuan untuk membersihkan kotoran 

yang lengket atau melekat pada bulu bulu karpet. Apabila da kotoran yang lengket 

atau melekat pada bulu karpet maka harus dibersihkan dengan shampoo. Pengguna 

shampoo untuk karpet berbeda dengan shampo untuk rambut, tehnik pembersihan 

karpet dengan shampoo ini  dalam dunia perhotelan lebih dikenal  dengan instilah 

karpet shampooing. Teknik ini diterapkan dengan cara berkala . kekerapan atau 

frekuensi pembersihan ini ntergantung dari frekuensi  pemakaian ruang yang akan 

dibersihkan. Biasanya dilakukan dengan tiap bulan, enam bulan bahkan dapat pula 

setahun sekali, tergantung dari penggunaan dan pemakaian dan penggunaan riangan 

tersebut. Jadi tehnik ini merupakan kegiatan general cleaning tetapi juga dapat 

diterapkan sewaktu-waktu apabila karpet tersebut terkena kotoran yang harus 

dibersihkan seperti terjatuhi makanan dan minuman. 

Alat Yang Dibutuhkan Untuk Karpet Shampoing Adalah : 

a. Mesin lantai (floor machine) alat shampooing machine. 

b. Wet vacuum cleaner. 

c. sikat tangan yang bulunya lembut (hand brush). 

d. Ember (bucker) 

3. Menyikat Lantai Dengan Mesin 

Pada proses tehnik  pembersihan lantai  pada prinsipnya dalam pekerjaan ama 

baik dilakukan secara manual daripada yang memakai mesin. Namun pada hotel yang 
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memiliki ruangan-ruangan yang luas, pecendrungan melakukan pembersihan dengan 

mesin biasa meningkat. 

a. Kecendrungan ini berdasarkan beberpa alasan, antara lain : 

1) Hasil yang dicapai biasanya lebih baik. 

2) Efisiensi dengan tenaga kerja dapat ditingkatkan 

b.  Namun pada teknik ini adapula kelemahannya, yaitu antara lain : 

1) menghabiskan tenaga listrik yang sangan banyak. 

2) Sangat tidak efesien jika diterapkan pada ruangan yan sempit. 

c.  Alat yang diperlukan untuk mechanical brushing floor adalah : 

1) Mesin penyikat lantai (floor brushing machine)  

2) Wet vacuum cleaner 

3) Sikat tangan (hand brush) 

4) Ember 

5) Tangkai pel atau tangkai mop. 

6) Lap pel atau mop 

7) Floor squeezer 

4. Menyemir Lantai Dengan Mesin 

Selain menyikat lantai untuk mendapat hasil yang lebih optimal dilakukan pula 

proses penyemiran lantai dengan mesin atau mechanical polishing floor. 

 Alat Yang Diperlukan Dalam Proses Penyemiran Lantai ini adalah : 

 a. Mesinlantai (floor machine) 

 b. Sikat tangan atau 

 c. Lap katun. 

Adapun kegiatan ini disebut dengan istilah mechanical  polishing floor, namun 

sering pula dilaksanakan penyemiran tersebut dengan cara manual. Tetapi pada saat 

menggosok/mengkilapkan (buffing) dilakukan dengan mesin dan apabila kegiatan 
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dilaksanakan dengan demikian , perpaduan antara penggunaan  alat dengan mesin dan 

secara manual maka alat-alat lain yang diperlukan selain mesin lantai dan sikat tangan 

atau lap katun, diperlukan juga : 

a. Tangkai pel/tangkai mop 

b. Lap pel 

c. Ember 

Tahap kegiatan pda saat melakukan mechanical polishing floor adalah : 

a. Brushing/scounting (menyikat) 

pada kegiatan ini, pelaksanaan brushing (menyikat) untuk membersihkan 

lantai dengan cara menyeluruh baik secara manual dan menggunakan mesin dan 

pekerjaan ini dimualai dri sudut yang terjauh dari pintu masuk dan apabila dalam 

pelaksaanaannya ada kotoran yang agak keras/lengket dengan menggunakan 

cleaning supplies kemudian lanjutkan menyikat lantai secara menyeluruh pada 

permukaan lantai, sudut-sudut ruangan, pinggiran tembok, kaki tembok/dinding 

tembok yang tidak dapat dibersihkan dengan mesin, dapat disikat atau dibersihkan 

dengan tangan. 

b. Rinsing (membilas) 

Membilas seluruh permukaan lantai dengan mop/floor cloth atau dengan air 

bersih, pada kegiatan ini perlu diperhatikan air pembilas agar benar-benar bersih 

maka gantilah air pembilas yang sudah kotor dengan air bersih. 

c. Polishing (pembilas) 

Adalah kegiatan menyemir lantai yang dilakukan dengan mesin yang dalam 

proses pelaksanaannya digunakan setelah menyikt dan membilas bagian yang 

dibersihkan untuk mendapatkan hasil nyang optimal. 
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d.  Buffing (mengkilapkan) 

Mengkilapkan bagian-bagian yang telah dibersihkan adalah proses dari 

pembersihan sehingga pada permukaan lantai terlihat cemerlang. 

4.2. Metode Tehnik Pembersihan Dengan Mesin Pada Hotel Sheraton Senggigi Beach 

Resort Lombok 

Di dalam pelaksanaan kegiatan pembersihaan ada beberapa metode yang 

digunakan, pada prinsipnya metode pembersihan selain menggunakan peralatan yang 

menggunakan tenaga manusia dalam pelaksanaannya, digunakan juga suatu metode yang 

menggunakan suatu metode yang menggunakan peralatan yang digunakan oleh tenaga 

mesin. Dan pada dasarnya metode teknik pembersihan dengan mesin, penggunaannya 

biasanya lebih banyak untuk lantai. 

Sebelum melakukan kegiatan pembersihan seorang houseman harus memperhatikan 

beberapa rangkaian kegiatan, antara lain : 

1. Preparation, yaitu pembersihan sebelum kerja, seperti objek, cleaning equitmen, 

cleaning supplies. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan sebelum melakukan 

pekerjaan tersebut adalah sebagai berikut : 

a. Obyek 

Obyek yang akan dikerjakan terlebih dahulu dibersihkan agar tidak terdapat 

barang barang yang mengganggu selama melakukan pekerjaan seperti sampah atau 

benda lainnya. 

b. Cleaning equitmen. 

Untuk melancarkan proses pekerjaan diperlukan alat pembersih yang sering 

digunakan untuk melakukan pembersihan sesuai dengan funggsinya, cleaning 

equitment yang dapat digunakan baik dengan tenaga mesin ataupun secara manual. 

c. Cleaning supplies 
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Dalam mengenai pemeliharaan, perawatan dan kebersihan semua fasilitas yang 

digunakan oleh hotel maupun tamu yang menginap, seorang houseman khususnya 

dan housekeeping departemen pada umumnya diperlukan sebagai macam obat 

pembersih untuk mempermudah pekerjaan. 

2. Operation, yaitu cara kerja yang efektif dan efesien. 

Ketepat gunaan dan penghematan terhadap biaya, tenaga dan waktu sehingga 

dapat melakukan pekerjaan yang telah diberikan oleh atasan sesuai dengan waktu 

yang telah ditentukan dan menghemat biaya dan tenaga karyawan. 

3. Maintance, yaitu pemeliharaan terhadap objek, cleaning equitmen dan cleaning 

supplies. 

Agar tidak dilakukan pembersihan dengan menggunakan mesin secara terus 

menerus mnaka setiap selesainya kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan 

ruangan hotel sebaiknya langsung diadakan pemeriksaan terhadap pembersihn. 

Dan setelah melakukan pembersihan baik itu dengan menggunakan mesin mauoun 

secara manual : 

a. Pemeliharaan terhdap setip area hotel yang baik dan tepat sehingga akan 

memberikan perlindungan kesehatan tamu maupun karyawan, sehingga dengan 

area hotel yang bersih dapat menimbulkan kesan bahwa hotel tersebut nyaman, 

indah, dan higienis. 

b. Pengaturan peralatan ruangan yang telah dibersihkan seperti semula. 

c. Lepaskan komponen-komponen mesin. Bersihkan lalu bersihkan dan simpan 

semua cleaning equitmen pada tempatnya. 

d. Tutup rata-rata setiap cleaning equitmen dan simpan dengan baik 

      Metode tehnik pembersihan dengan mesin biasanya lebih banyak untuk 

lantai. Ada beberapa tehnik pembersih dengan mesin, antara lain : 
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Vacuuming (vacuum cleaning). Bonnet buffing, shampooing carpet, buffing 

floor, brushing floor, washing floor, and polishing. 

2. Vacuuming (vacuum cleaning) 

 Vacuuming (vacuum cleaning) adalah metode pembersih untuk 

membersihkan debu/cairan yang ada pda permukaan objek/sasaran. Di dalam 

pelaksanaan hal-hal yang harus diperhatikan adalah : 

a. Jenis kotoran (debu kering atau cairan) 

b. Objek/sasaran (susdut-sudut ruangan), relief-relief atau lubang atau bidang 

datar. 

c. Tentukan accesoris vacuum cleaning yang tepat, seperti : 

1. Brush sucker        : untuk mabel,kusen 

2. Coner sucker              : untuk susdut-sudut dan lubang 

3. Universal sucker        : berbentuk brush untuk debu kering pada 

                                                               permukaan datar. 

4. Universal sucker        : bentuk weeper Untuk cairan pada permukaan 

                                   datar. 

Preparation : 

a.  siapkan dan pasang komponen/ accesoris vacuum cleaner yang tepat dengan objek 

dan jenis kotoran. 

b.  Atur objek/sasaran yang akan dikerjakan. 

Operation :  

a.  Pilih power atau poltageyang cepat 

b.  Hidupkan mesin dengan menekan tombol on/off. 

c.  Arahkan sucker pada objek, untuk bidang datar atau kering gerakan maju 

mundur sambil melangkah mundur. Untuk bidang datar dan basah (berisi air) 

gerakan dari depan ke belakang (satu arah) kurang lebih satu meter kemudian 

ulangi gerak tersebut pada sisi sampingnya. 
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d.  Apabila suara mesin mengecil dan daya isapnya mengecil berarti tangki 

penampung debu penuh, maka matikan mesin dan cabut plug sebagai tindakan 

pengamanan. 

e.  Keluarkan kotoran dari tangki dan tuangkan di keranjang sampah atau tempat 

yang sudah tersedia. 

f.  Pasang kembali komponen-komponen mesin dan kerjakan sampai selesai. 

Maintenance : 

a.  Pasang kembli peralatan ruangan seperti semula. 

b.  Tangki penampung debu di lap, bila perlu dicuci. 

c.  Dusting semua komponen-komponen vacuum dan simpan dengan baik. 

 2.  Bonet buffing 

 Bonet buffing adalah metode pembersihan sehari-hari selain vacuum cleaner 

atau juga secara mingguan. Metode ini juga pada dasarnya sama dengan buffing pada 

lantai keras seperti marmer. 

  Tujuan dari bonnet buffing adalah membersihksn kotoran pada karpet  yang 

ditimbulkan oleh minyak maupun cairan lainnya minsalnya limun, kopi atau the. 

Mempertinggi daya cemerlang karpet sehingga selalu kelihatan bersih dan terpelihara. 

Preparation : 

a. Siapkan cleaning equitment 

vacuum cleaner 

Polis mesin (floor mesin) 

Ember 

Botol Sprayer 

b.  siapkan solusion (campuran) 

Dimasukan kedalam botol sprayer 
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Operation : 

a.  Untuk Karpet Yang Kotor Ringan 

 Vacuum karpet secara menyeluruh. 

 Semprotkan solution pada karpet dan bonnet yard pad. 

 Letakkan bonnet yard pad dibawah plisher machine yang dilengkapi dengan 

block pad holdel dan kerjakan dengan memulai dari sudut yang terjauh 

dengan gerakan kesamping. 

 Apabila bonnet yard pad telah kotor, pergunakan bagian yang bersih. 

 Dan lakukan sampai selesai 

b.  Untuk Karpet Yang Sangat Kotor 

 Vacuum karpet secara menyeluruh. 

 Campurkan shampoo dengan air hangat dengan takaran 1 : 4 masukan kedalam 

ember. 

 Celupkan bonnet yard pad dalam solution lalu peras hingga lembab. 

 Letakkan bonnet yard pad di bawah poliser machine yang telah dilengkapi 

dengan  block pad holder dan pekerjaan dapat dimulai. 

 Apabila bonnet yard telah kotor pergunakan bagian sebelahnya yang masih 

bersih dan pekerjaan dapat dilanjutkan. 

 Apabila dua pemukaan bonnet yard pad telah kotor, bersihkan dengan 

menggunakan solution dan lakukan seperti permulaan sampai selsai. 

Maintance : 

a.  Bersihkan yard pad dan kleringkan/dijemur kemudian simpan dengan baik. 

 b. Polisher mesin dan vacuum cleaner dibersihkan dan disimpan dengan baik. 

 c. Tutup cleaning supplies dengan baik dan simpan. 
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3.  Shampoing Carpet 

 Tehnik shampooing karpet ada dua, yaitu : Automatic dan semi automatic. 

 Berikut gambarn tentang ke-dua teknik tersebut : 

 Shampooing Secara Automatic 

Preparation : 

a.  Siapkan cleaning equetment 

1) vacuum cleaning 

 2) Shampo machine 

 3) Ember 

  b.  Siapkan cleaning supplies 

 shampoo carpet 

 contoh : 1)  rugbee shampoo 

    2)  rugbee shampoo and concentrate 

    3)  super shampoo and concentrate 

  c.  Sebutkan solution dengan aturan pada hotel cleaning supplies 

d.  Singkirkan/atur pralatan supaya tidak mengganggu jalanya operation. 

Operation : 

a.  Carpet di vacuum secara menyeluruh. 

b.  Tiangkan solution kedalam water tank mesin. 

c.   Mulai bekerja dari sudut yang terjauh dari pintu msuk dengan mengatur plug 

dari water tank untuk mengatur msuknya solution. 

 Shampoing Secara Semi Automatic 

Preparation : 

a. Siapkan cleaning equitmen 

 1)  vacuum cleaner 

 2)  Komponen brush shampoo (folisher mesin) 
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 3)  Ember (pail) 

 4)  Air (water) 

b.  Siapkan cleaning supplies shampoo carpet 

c.  Siapkan sulistion. 

d.  Singkirkan atau atur peralatan sehingga tidak mengganggu operation. 

Operation : 

a.  Vacuum permukaan karpet secara menyeluruh. 

b. Tuangkan solution kedalam polisher mesin yang telah dipasangkan brush 

       shampoo. 

 c.  Mulai brushing dengan polishing machine dengan plug water tank untuk mengatur 

solution yang keluar dari sudut terjauh dari pintu masuk. 

d. Brushing diikuti dengan vacuum sehingga solution tidak sampai meresap ke dasar   

karpet. 

Maintance : 

a.  Bersihkan equitmen didusting/damp dan disimpan dengan baik. 

b.   Tutup rapat rapat botol cleaning supplies dan simpan dengan baik. 

c.   Jika karpet benar-benar kesring, atur peralatan ruangan seperti semuala. 

 Catatan : 

1) Semua gorden dan ventilasi dibuka sehingga ada pertukaran udara. 

2) Bila ruangan memakai kipas angin, agar dihidupkan untuk mempercepat 

pengeringan. 

3)  Bila riangan ber AC, dimatikan. 

4)  Hidupkan lampu-lampu untuk mempercepat pengeringan. 

 

4. Buffing Floor 

 Bufiing floor adalah kegiatan menggosok lantai sehingga kelihatan mengkilat. 

Kegiatan ini bias dilakukan secara regular cleaning. 

 Kegiatan buffing secara regular adalah lantai yang telah di damp 

sweeping/weeping atau di dusting. 
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Preparation : 

Siapkan cleaning equitmen 

a. Floor/polishing machine 

b.  Komponen : buffing pad 

Cleaning supplies tidak diperlukan 

Operation : 

a.  Pasang buffing pad di bawah block pd holder. 

b.  Hidupkan mesin, muilailah bekerja dari sudut yang terjauh dari pintu, gerakkan 

ke kiri dan ke kanan sambil melangkah mundur. 

Maintance : 

a.  Buffing pad dan block pad holder dibuka dari mesin. 

b.  Pad holder dicuci kemudian dikeringkan. 

c.  Cleaning equitmen disimpan dengan baik.. 

5.  Brushing and Washing Floor 

 Brushing and washing floor adalah kegiatan untuk membersihkan lantai keras 

secara priodik. Brushing and washing floor merupakan tahan pertama dari floor 

polishing. 

Preparation : 

a.  Siapkan cleaning equitmen 

 1)  floor/polisher equitmen 

  Komponen : striping pad/ brushing pad 

 2)  Floor sequal 

 3)  Wet and dry vacuum cleaner 

 4)  Mop/floor cloth beserta tangki 

 5)  Hand brush 
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b.  Siapkan cleaning supplies, seperti sifat cleaner (liq, soap, forward, dan lain 

lain) 

c.  Buat solution 

d.  Singkirkan semua peralatan ruangan supaya tidak mengganggu operation. 

Operation : 

a. Masukkan solution kedalam water tank atau bias juga kedalam wet moping  

solution. 

b. Mulai menyikat dari sudut yang terjauh jika tidak di weet moping, aturlah 

pengeluaran solution dengan baik. 

c. Gerakan mesin kekiri dan kekanan sambil melangkah mundur. 

d. Jika sudah selsai di brushing kurang lebih satu meter tariklah solution yang 

telah kotor dengan squaze ke belakang 

e. Apabila ada kotoran yang agak keras/lengket hilangkan dengan fatty knife atau  

scapper kemudian taburkan abrasive powder lalu disikat lagi. 

f. Sudut-sudut atau pojok ruangan yang dari bidang agak tegak disikat dengan 

brush. 

g. Kumpulan dari solution yang kotor disikat dengan wet dan dry vacuum cleaner. 

h. Jika penyikatan telah selesai, bilaslah seluruh permukaan lantai dengan air 

bersih. 

i. Keringkan seluruh permukaan lantai dengan wet and dry vacuum cleaner bila 

masih ada sisa-sisa air, pengeringan dibantu dengan floor cloth atau towel. 

Maintance : 

a.  Aturlah peralatan ruangan seperti semula 

b.  Lepaskan komponen-komponen mesin dan bersihkan, keringkan kemudian 

simpan dengan baik. 
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c.  Bersihkan semua cleaning equitment dan simpan dengan baik. 

d.  Sisa cleaning supplies ditutup rapat dan simpan dengan baik. 

 

Catatan : 

6.  Floor Polishing 

 Floor Polishing pada dasarnya sama dengan floor brushing hanya berbeda 

peralatan saja. 

 Preparation : 

 a.  Siapkan cleaning equitment 

  Floor polisher machine 

  Komponen (striping pad/brushing pad) 

  Wet and dry vacuum cleaner (floor squaze, hand brush, pail/custer, fatty knife) 

 b. siapkan cleaning supplies 

  Sifat cleaner : liq, soap, forward, dan lain-lain 

 c. Buat solution cleaner sesui dengan ketentuan/petunjuk cleaning supplies. 

 d. Atur peralatan di dalam ruangan supaya tidak mengganggu operation. 

 Operation : 

 a. Sikat permukaan lantai sesui yang telah diuraikan pada bagian 

  terdahulu (brushing and washing floor) 

 b. Semir lantai dengan merata 

  Bila semir pasta, oleskan semir dengan lap katun/sikat 

  Bila semir cair, oleskan semir dengan mop atau floor cloth atau towel Out of  

Order. 

 c. Apabila lapisan semir telah kering, tahapan terakhir lantai dibufiing  (digosok 

dengan floor/polisher mesin hingga Nampak mengkilat). 
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 Caranya : 

 Pasang buffing pad pada mesin/polisher mesin, hidupkan mesin lalu mulai 

mengerjakan dari sudut yang terjauh dan gerakan mesin ke kiri dank e kanan 

sambil melangkah mundur. 

Maintance : 

a. Atur peralatan rungan seperti semula. 

b. Lepaskan komponen-komponen mesin, bersihkan lalu keringkan dan simpan 

cleaning equitment dengan baik. 

c. Tutup rapat-rapat cleaning supplies dan simpan dengan baik. 

4.3. Pelaksanaan SOP Oleh Houseman di Hotel Sheraton Senggigi Beach Resort 

Lombok 

a. Membersihkan Ruangan Toilet Umum 

 1. Priksa keadaan toilet 

- Ketuk pintu toilet sebanyak tiga kali sebelum masuk toilet dan sebutkaan 

identitas kita atau Housekeeping 

- Bila tidak ada jawaban, bukalah pintu secara pelan sambil menyebut identitas 

-  Bila ternyata ada yang mengisi menggunakan, mohon maaf dan keluar serta 

menutup pintu 

- Bila tidak ada yang menggunakan, bukalah pintunya psanglah floor sign agar 

dapat diketahui bahwa ruangan tersebut sedang dibersihkan. 

2. Kosongkan tempat sampah dang anti rubbish bag dengan yang baru 

3. Bersihkan Wash basin 

- Bersihkan cermin wash basin, semprot dengan glass cleaner dan gunakan glass 

squeegee untuk membersihkan kaca dengan metode ‘’Atas Ke Bawah’’ 

- Sikat area counter 
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- Bersihkan bagian dalam wash basin, angkat dari closer dan bersihkan, 

terutama dari kotoran dan rambut 

- Bersihkan keran air, ring water drain dan hilangkan noda air 

4. Bersihkan Toilet 

- Sikat bagian dalam toilet bowel dengan toilet bowel brush 

- Bersihkan dengan sponge untuk bagian luar toilet bowl 

- Keringkan 

5. Bersihkan kembali dinding-dinding 

- Bersihkan daari noda kotor atau bekas jari tangan 

- Dusting untuk membersihkan dari debu dan sarang laba-laba 

6. Bersihkan lantai 

- Sapu lantai terutama di sudut-sudutnya 

- Mop lantai, gunakan air hangat 

- Setelah mop diperes, mop sekali lagi tanpa menggunakan air agar lantainya 

kering 

7. Tinggalkan riangan dengan pintu tertutup. 

b. Membersihkan langit-langit 

1. Gunakan extension pole untuk membersihkan sarang laba-laba dan debu 

dilangit-langait 

  2. Angkat extension pole dan buang kotoran tersebebut 

 c. Membersihkan Furniture Kayu 

1. Dusting, membersihkan debu dari permukaan Furniture terlebih dahulu 

dengan menggunakan lap 

2. Semprotkan dengan furniture, poles seluruh permukaan dengan rapi 
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d. Membersihkan Kaca 

1. Semprotkan kaca dengan glas cleaner dari atas ke bawah 

2. Gunakan glass squeegee untuk membersihkan kaca dengan metode ‘’atas ke 

bawah’’ secara urut 

3. keringkan dengan air pengering 

e. Membersihkan Toilet Bowl 

1. semprotkan toilet toilet liquid keseluruh bagian permukaan toilet, baik 

didalam bowl atau bagiaan luar 

2. Gunakan toilet bowl brush unruk membersihkan bagian dalam toilet bowel 

3. Sikat bagain luar dengan spong 

4. bilas bagian dalam dan luar menggunakan air 

f. Membersihkan Lantai Marmer 

1. Siapkan mop untuk dusting lantai marmer 

2. Bila ramai tamu sedang ramai dilobby tunda dulu pembersihan bila tidak ada 

tamu segera bersihkan 

3. Lakukan dusting dengan cotton dust mop 

4. Pasang floor sign agar tamu yang melintas tidak menginjak lantai yang 

masih basah 

5. Lakukan mopping dengan mopping stick 

6. Jangan memakai air terlalu banyak agar lantai tidak terlalu basah 

7. Lakukan satu persatu bagian-bagian dari lantai saat mopping 

8. Setelah selesai satu bagian, pindah dan lakukan kebagian yang lain 

g. Membersihkan Are Lobby 

1. Bersihkan dulu sudut-sudut yang tidak bias dijangkau menggunakan sponge 

2. Dusting lantai dari bagian dalam ke bagian luar 
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3. Bersihkan noda-noda yang tidak biasa dibersihkan dengan lobby duster 

    menggunakan spoong 

4. Mopping lantai luar dan dalam lobby 

5. Bersihkan kaca-kaca disisi dalam maupun luar yang ada diarea lobby 

6. Dusting meja-meja yang ada di lobby dengan arah jarum jam 

7. Laporkan ke Supervisior setiap ada kerusakan yang terjadi untuk dapat 

diperbaiki segera oleh engenering. 

 

4.4. Kendala Atau Kesulitan Pada Saat Melakukan Pekerjaan Menggunakan Mesin 

Pembersih : 

 Pada saat  membersihkan suatu area fasilitas-fasilitas yang ada pada bangunan hotel 

dengan menggunakan mesin pembersih seperti vacuum cleaner atau buffing dapat 

menghasilkan hasil yang memuaskan akan tetapi ada juga kendala-kendala yang dihadapi 

petugas hotel nkhussusnya houseman section ketika melakukan pekerjaan menggunakan 

mesin pembersih seperti : 

 

1.  Pada Saat Brushing (Menyikat) Lantai Dengan Mesin 

Didalam proses penyikatan ini yang jadi kendala pda saat bekerja 

adalah mesin penyikat lantai ini tidak dapat membersihkan area secara 

menyeluruh seperti : sudut-sudut ruangan, kaki tembok/dinding tembok. Hal 

ini disebabkan karena bentuk bundar/bulat sehingga area-area yang tidak dapat 

dijangkau tidak bias dibersihkan dengan menggunakan mesin ini. 

2.  Pada Saat Menggosok Lantai (buffing) Agar Lantai Kelihatan Mengkilat 

Kendala ketika kita melakukan penggosokan pada lantai menggunakan 

mesin ini sama haalnya seperti pada saat brushing (menyikat) lantai dengan 
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mesin, karena bentuk mesin brushing hamper sama dengan mesin buffing, jadi 

ketika menggosok lantai (buffing) mesin ini tidak bias menjangkau sudut-sudut 

pada ruangan dan kaki-kaki tembok atau dinding-dinding tembok. Hal-hal 

seperti inilah yang menyebabkan petugas hotel khususnya houseman section 

merasa kesulitan pada saat melakukian pekerjaannya. 

Cara Menanganinya : 

Jika area-area yang tidak bias dibersihkan atau dijangkau menggunakan mesin 

seperti sudut-sudut ruangan, kakai-kaki tembok tau dinding tembok maka petugas 

houseman dapat membersihkan area-area tersebut menggunakan tangan atau alat 

manual agar bias membersihkan area hotel secara menyeluruh dan mendapatkan hasil 

yang optimal pada saat operational. 

 

4.5. Keselamatan Kerja Pada Saat Melakukan Pembersihan 

Sebelum melakukan tugas yang sudah diberikan oleh atasan, pada karyawan 

hotel sangat memperhatikan keselamatan kerja hingga didalam melaksanakan tugas 

dapat memperkecil kemungkinan terjadinya kecelakaan dan aman selama bekerja. 

Seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi dan industry perhotelan, maka 

tingkat kerja dan jaminan keselamatan pun harus lebih terjamin. Gangguan kesehatan 

dan keselamatan kerja dapat terjadi setiap saat. Bila hal ini dibiarkan terjadi terus 

menerus maka akan mempengaruhi semangat kerja para karyawan dan dapat 

mengganggu kelancaran operational hotel. Untuk itu setiap orang yang bergerak dalam 

suatu kegiatan diharapkan mampu untuk menguasai dan mengendalikan 

linglkungannya dan sangat baik bilamana dilakukian latihan-latihan priodik tentang 

bahaya yang kemungkinan besar sering terjadi dan pengendaliannya. Dari sekian 

banyak kemungkinan-kemungkinan maka bidang housekeeping umumnya dan 
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houseman khususnya sebagai yang mengoprsikan alat-alat pembersih dengan 

menggunakan mesin dan menbutuhkan tenaga listrik, dapat dikatakan lebih banyak 

atau nlebih besar menghadapi kemungkinan besar terjadinya kecelakaan. 

Faktoe-Faktor Didalam Bekerja Dapat Ditimbulakan Dari : 

1. Sikap manusia itu sendiri 

  Contohnya : 

a.  Sering tergesa-gesa 

b.  kebingungn 

c.  Salah menaksirkan dan melaksanakan petunjuk kerja 

2. Faktor Lingkungan,  Dapat Disebabkan Oleh : 

  a.  Tata letak yang kurang efesien 

  b.  Kontuksi bangunan yang salah 

  c.  Penempatan peralatan yang kurang baik 

  d.  Penerangan yang kurang baik 

  e.  Kerusakan alat kerja 

  Sebelum melaksanakan pekerjaan houseman harus dapat dan bias 

mengetahui cara-cara untuk ndaapat menghindari diri dari kecelakaan, sehingga kecil 

kemungkinan mendapatkan kecelakaan yang berat dn fatal yang dapat mengganggu 

operational kerja. Beberapa cara untuk menghindari diri dari kecelakaan ,yaitu antara 

lain : 

1.  Terjatuh Atau Terpeleset Dapat Terjadi Pada : 

a. Lantai 

b. Tangga bangunan 

c. Tangga pemanjat 
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  Cara menghindari dan mencegahnya : 

a. Penerangan diarea kerja harus terang 

b. Pungut setip barang yang terjatuh dilantai seperti kulit pisang, kertas dan 

lain-lain. 

c. Jangan menggunakan barang-barng yang tidak digunakan pada area kerja. 

d. Lantai agar tetap dijga kering 

e. Berikan tanda pada lantai yang masih basah 

f. Taburkan garam pada lantai yang bermimyak  

Tangga Bangunan 

Pada hotel bangunan yang bertingkat, disamping menggunakan lift 

juga menggunakan tangga. Untuk menghindari agar tidak terjatuh atau 

terpeleset dalam menggunakan tangga tersebut, perlu memperhatikan hal-hal 

tersebut : 

a. Penerangan yang cukup 

b. Bebas dari barang licin 

c. Kosenhtrasi dan memperhatikan saat melangkah. 

d. Mempergunakan pegangan tangga pada saat melangkah 

e. Jangan mengguanakan pakaian yang terlalu ketat dan sempit 

  Tangga Pemanjat 

Untuk membersihkan bagian hotel yang letaknya tidak dapat dijangkau, 

maka pada saat membersihkan digunakan alat bantu (tangga pemanjat), 

sehingga kemungkinan besar dalam mengalami kecelakan sangat besar untuk 

menghindari dan mencegahnya, perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 

a. Pergunakan tangga sesui dengan objek yang akan dibersihkan 
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b. Tepatkan tangga pada jarak yang sesui dengan objek yang akan dikerjakan. 

c. Priksa kedudukan tangga dan yakinkan anak tangga dalam keadaan baik. 

2. Terkena Aliran Listrik 

Didalam pengoprasian alat pembersih dengan menggunakan mesin 

otomatis akan menggunakan listrik didalam menjalankannya, sengingga listrik 

merupakan bagian yang sangat vital, akan tetapi jika teledor didalam 

menggunakannya bisa menyebabkan kecelakaan yang amat parah. 

Untuk menghindari dalam mencegah kecelakan yang diakibatkan oleh 

listrik harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 

a.  Perhatikan penggunaan tangan 

b.  Di dalam pengoprasiannya perhatikan dalam memasukkan chooknya 

dengan baik. 

c.  periksa kabel penghubung 

d.  semua alat-alat harus benar-benar dalam keadaan  bersih dan kering 

serta dalam keadaan standar operational (tidak ada kabel yang sobek, 

bocor dan lain-lain) 

e.  Jika telah selesai menggunakan perlatan, cabut chooknya yang 

menghubungkan dengan listrik, kemudian digulung sehingga kabel 

yang berserakan tidak menghalangai proses pembersihan 

3. Terkena Bahan Kimia 

Didalam menggunakan alat pembersih yang menggunakan mesin 

sangat banyak membutuhkan bahan kimia dalm pengoprasiannya. Jadi jika 

dalm penggunaan/pemakaian tidak berhati –hati maka dapat mengakibatkan 

kecelakaan seperti sesak nafas, kulit rusak, sakit mata dan lain-lain. 

Adapun tindakan pada keselamatan kerja adalah sebagai berikut : 



51 
 

a. Baca teliti dan laksanakan petunjuk-petunjuk yang ada pada label. 

b. Pakailah alat pelindung didalam bekerja, jika bahan-bahan kimia tersebut cukuip 

     keras gunakan alat pelindung seperti msker, saarung tangan dan lain-lain. 

c. Tutup rapat-rapat cleaning supplies didalam penyimpanannya, sehingga tidak 

      menimbulkan populasi udara. 

d. Simpan cleaning supplies ditempat yang benar-benar aman yang terbebas dari 

      binatang-binatang pengganggiu seperti tikus. 

4. Menghindari Luka 

Dalam melakukan pembersihan selalu terjadi kecelakaan yang 

menimbulkan jari, tangan tau kaki dan anggota tubuh lainnya terluka, sehingga 

menghindarinya harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 

a. Jangan menggunakan alat-alat pemotong yang tumpul atau pada dalam 

melakukan pembersihan 

b. Jangan menaruh silet dalam saku pakian 

c. Jangan menggunakan alat-alat yang sudah tidak utuh lagi. 

d. Hati-hati dalam mengosongkan keranjang sampah. 

e. Jika menemukan pecahan barang atau pecahan botol segera pungut dan 

kumpulkan, jangan menggunakan tangan telanjang (tanpa pengaman) 

f. Kosentrasi pada pekerjaan, jika menggunakan alat-alat yang tajam 

g. Jangan bekerja pada saat yang gelap/remang-remang jika menggunakan 

alat-alat yang tajam. 

5.  Menghindari Terkilir/Keseleo 

Untuk menjegah terkilir/keseleo pada saat bekerja prhatikan hal-hal 

sebagai berikut : 

a. Hati-hati pada saat turun tangga atau naik tangga\ 
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b. Jangan memaksakan diri mengangkat barang-barang yang keras. 

c. Hati-hati pada mesin pembersih, terutama pada alat yang besar seperti floor 

machine, sehimgga tidak sampai terbanting 

d. Jika mengangkat barang yang cukup berat dari lantai usahakan posisi tulang 

belakang tegak lurus. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Setelah melakukan penelitian dari survey di lapangan serta diuraikan secara 

menyeluruh, maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan, yaitu sebagai 

berikut : 

1. Standar operasional prosedur (SOP) dalam operasional kerja alat pembersih dengan 

meggunakan mesin oleh houseman di Hotel Sheraton sudah sesuai berdasarkan SOP 

2. Pengawasan dari ketua/atasan khususnya di houseman section masih kurang dalam 

operasional kerja houseman dalam penerapan SOP masih terhambat. 

3. Para staf hotel khususnya stap housekeeping masih membutuhkan arahan dari 

supervisior dan juga membutuhkan pengarahan. 

5.2. Saran 

1. Supervisior harus turun tangan dan mengawasi untuk menyesuikan SOP di section 

houseman agar sesuai dengan SOP yang semestinya. 

2. Supervisior harus selalu mengawasi setiap pekerjaan yang dilakukan oleh 

bawahannya dan member pengarahan agar bisa bekerja sesuai dengan SOP dalam 

section houseman. 

3. Atasan harus lebih mengawasi setiap pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan dan 

trainee untuk memastikan kelancaran kerja agar sesuai dengan SOP yang di 

terapkan dan dilakukan sebaik mungkin. 
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GAMBAR ALAT PEMBERSIH YANG 

MENGGUNAKAN MESIN 
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GAMBAR 1   VACUUM CLEANER 

     

GAMBAR 2 POLISHING MACHINE/BUFFING MACHINE 
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GAMBAR ALAT PEMBERSIH YANG 

MENGGUNAKAN TENAGA 

MANUSIA/MANUAL 
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Gambar 3  Head Mop and Stick Mop     

   

   

    

Gambar   4 Window Cleaner, Squeegee dan Wiper 
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Gambar   5  Contain atau dust bin 

    

 

 

Gambar   6  Houseman Trolley 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 
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Lampiran  1 

PUBLIC TOILET AREA CONTROL 

MONTH  : 

NO DATE  

          TIME 

REMARK HOUSEMAN CHECK 

IN OUT    

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

 

 

Form Ini Digunakan Mengecek Pada Saat Pembersihan Toilet 
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