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ABSTRAK 

Karya tulis ini berjudul peranan pengetahuan pramusaji terhadap nomor meja bagi 
kelancaran operasional kerja karyawan Prime Restaurant di Lombok Plaza Hotel 
& Convention. Tujuan dari karya tulis ini adalah untuk mengetahui bagaimana 
peranan pengetahuan pramusaji terhadap nomor meja bagi kelancaran operasional 
kerja karyawan Prime Restauran di Lombok Plaza Hotel & Convention. 
Untuk meningkatkan kenyamanaan para tamu karyawan restoran juga harus 
profesional dalam menjalankan operasional restauran karena di restauran sering 
terjadi komplain yang disebabkan oleh kesalahan karyawan dalam mengantarkan 
pesanan makanan akibat tidak menghafal nomor meja di restauran. 
Pengetahuan pramusaji terhadap nomor meja memiliki peran yang sangat penting 
dan memberikan pengaruh yang besar terhadap kelancaran operasional sebuah 
restoran. Nomor meja merupakan tanda bagi seorang pramusaji untuk mengetahui 
dan mengantarkan pesanan makanan kepada tamu secara cepat dan tepat. 
 

ABSTRACT 

This Working Paper is titled the role of waiter’s knowledge about the table 
number towards the smooth operation of employees working at Prime Restaurant 
at Lombok Plaza Hotel & Convention. The purpose of this working paper is to 
investigate how the role of the waiter’s knowledge aabout table number towards 
the smooth operation of employees working at Prime Restaurant at Lombok Plaza 
Hotel & Convention. 
To increase the guest comform the restaurant employeest must also be 
professional in carrying out restaurant operational, because at the restaurant 
complaints often occur caused by the employees fault to deliver food order due to 
not memorizing the table number at the restaurant. 
Table number has a very important and provides a great influence on the smooth 
operations of a restaurant. Table number is a sign for a waiter/waitress to find 
out to deliver food order to the guest quickly and accurately. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Pariwisata berasal dari kata Sansakerta itu terdiri dari dua suku kata pari dan 

wisata. Pari berarti banyak, berkali-kali, atau berputar-putar, dari suatu tempat ke 

tempat lain. Sedangkan wisata berarti perjalanan. Berdasarkan pengertian diatas 

dapat disimpulkan bahwa pariwisata merupakan kegiatan perjalan yang dilakukan 

berkali kali dan secara berulang dari satu tempat ke tempat lainnya, atau dalam 

bahasa inggris disebut Tour. (Yoeti, 2001:xix) 

Sektor pariwisata dalam usaha mencapai sasaran pembanguna serta 

pembinaan persatuan bangsa dan Negara serta memperkenalkan budaya bangsa. 

Bagi masyarakat sector pariwisata dapat memberikan lapangan kerja dan bidang 

usaha lainnya. 

Sektor pariwisata mempunyai peran yang sangat penting dalam usaha 

mencapai sasaran pembngunan serta pembinaan persatuan bangsa dan negrara 

serta memperkenalkan budaya bangsa. Bagi masyarakat sektor pariwisata dapat 

memberikan lapangan kerja dan bidang usaha lainya. 

NTB merupakan salah satu daerah tujuan wisata yang cukup dikenal dunia. 

Jadi pihak pemerintah setempat harus lebih meningkatkan pelayanan baik 

pelayanan kebersihan maupun keramahtamahan penduduk supaya wisatawan 

yang berkunjung ke NTB merasakan kepuasan dan betah tinggal di objek wisata 

yang ada di NTB. 
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Salah satu sarana mutlak dalam sector pariwisata yaitu Hotel. Hotel menjadi 

rumah sementara bagi wisatawan, karena selama mereka mengadakan perjalanan 

wisata mereka akan tinggal dan menginap di hotel. 

Pengertian Hotel oleh kamus oxford, pengertian Hotel oleh kamus ini adalah 

“Building where and rooms are provided for travelers”. Kalau diartikan jadi 

Bangunan yang menyediakan makanan dan minuman serta layanan kamar kepada 

para tamu atau lebih tepatnya orang yang berpergian jauh dari rumah mereka. 

Pengertian hotel menurut Prof. Fred Lawson, penulis buku “Hotel and Resort: 

Planning and design”. Hotel di definisikan sebagai tempat tinggal untuk para 

pengunjung/pelancong dengan membayar sejumlah uang, dengan dua pelayanan 

dasar yaitu akomondasi dan makan minum. 

Hotel adalah sarana akomodasi yang mempergunakan sebagian atau keseluruhan 

bagiannya untuk menyediakan jasa penginapan, jasa penyediaan makan dan 

minum serta jasa lainnya seperti MICE yang di kelola secara komersial dan 

bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Hotel memiliki beberapa departemen 

yaitu Front Office Departement, Housekeeping Departement, Enginering 

Departement, Sales & Marketing Departement, Human Resource Development 

Departement, Accounting Departement, Food& Beverage Departement dan 

beberapa section di dalamnya yang terbagi dalam beberapa tingkat pekerjaan, 

tugas dan tanggung jawab secara menyeluruh. Sebuah hotel dapat dikatakan 

sebagai hotel yang sukses dan berkualitas apabila hotel tersebut memiliki tingkat 

hunian kamar yang selalu mencapai target atau bahkan melebihi target yang di 

tentukan, sehingga dari tingkat hunian kamar akan berdampak signifikan pula 
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kepada pendapatan penjualan jasa pelayanan makanan dan minuman di restauran, 

maupun room service. 

Peningkatan kualitas sumber daya manusia  pada berbagai sektor pembangunan 

merupakan hal yang sangat penting termasuk pada sektor pariwisata, karena 

bukan saja untuk mengefektifkan pembangunan sumber daya manusia akan tetapi 

juga membantu tenaga-tenaga kepariwisataan yang tangguh, termasuk di 

antaranya mempersiapkan tenaga hotel yang terampil dan ahli sesuai dengan 

tuntunan nyata yang di butuhkan bagi lapangan kerja, khususnya dalam bidang 

Food & Beverage Service. F & B Service sangat memegang peranan di restauran, 

dan para waiter/s adalah karyawan restauran hotel yang mempunyai tugas dan 

tanggung jawab melayani makanan dan minuman bagi para pelanggan hotel 

secara profesional. Selain melayani tamu secara profesional, seluruh karyawan  F 

& B Service pada restauran harus menunjukan sikap yang baik di sertai kecakapan 

berbahasa ketika menghadapi tamu. 

Food & Beverage service adalah salah satu section pada F & B Departement 

yang  mempunyai tugas dan tanggung jawab menjual, melayani, dan menyajikan 

makanan dan minuman bagi tamu, untuk itu di perlukan peningkatan standar 

operasional prosedur kerja di restauran, adapun bagian-bagian dari Food & 

Beverage Service yaitu restaurant, room service, bar, banquet dan lain 

sebagainya. 

Begitu pula dengan F & B Service yang ada di Salah satu hotel berbintang 

yang ada di NTB tepatnya di Pulau Lombok adalah Lombok Plaza Hotel & 

Convention. Hotel ini merupakan hotel bintang 3 dan termasuk dalam jenis City 
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Hotel. Lombok Plaza Hotel & Convention memiliki beberapa bagian aatau 

departemen di dalamnya yang setiap bagianya mempunyai tugas masing-masing. 

Salah satunya yaitu bagian pelayanan makanan dan minuman (Food & Beverage 

Service). Untuk meningkatkan kepuasan tamu, tentu di bagian F & B service  

memiliki fasilitas berupa restoran dan bar. Restoran merupakan salah satu fasilitas 

yang sangat penting yang menunjang kepuasan dan  kenyamanan tamu di hotel. 

Di restoran terdapat sejumlah meja makan untuk tamu yang datang berkunjung. 

Meja-meja di restoran tersebut diberikan nomor urut untuk mempermudah dalam 

mengantarkan makanan dan minuman serta pembayaran. Untuk meningkatkan 

kepuasan dan kenyamanan tamu, para karyawan harus profesional dalam 

menjalankan operasional restoran dengan mengetahui urutan nomor meja di 

restoran, karena di restoran sering terjadi komplain yang salah satunya di 

sebabkan oleh kesalahan karyawan yang tidak mengetahui nomor urut meja 

sehingga salah dalam mengantar pesanan makanan dan minuman kepada tamu. 

Selain itu, sering juga terjadi kesalahan menggenai pembayaran karena salah 

nomor meja. Oleh karena itu, penulis mengangkat judul “Peranan Pengetahuan 

Pramusaji terhadap Nomor Meja bagi Kelancaran Operasional Kerja 

Karyawan Prime Restauran di Lombok Plaza Hotel& Convention” 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam Karya Tulis Ilmiah  ini 

adalah “Bagaimana peranan pramusaji terhadap nomor meja bagi kelancaran 

operasional kerja karyawan Prime Restaurant di Lombok Plaza Hotel & 

Convention?” 
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1.3. Tujuan dan Manfaat 

1.3.1. Tujuan Penyusunan KTI 

Tujuan yang ingin di capai dari Karya Tulis Ilmiah ini adalah untuk 

mengetahui bagaimana peranan pengetahuan pramusaji terhadap nomor meja bagi 

kelancaran operasional kerja karyawan Prime Restaurant di Lombok Plaza Hotel 

& Convention. 

1.3.2. Manfaat Penulisan KTI 

Manfaat yang dapat di peroleh dalam penulisan Karya Tulis Ilmiah ini 

adalah: 

a. Manfaat Teoritis 

Dapat memberikan sumbangan pemikiran yang berkualitas pada bagian 

Food & Beverage Service. Sehingga dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan yang berkaitan dengan pelaksanaan  standar operasional 

prosedur kerja secara efektif waiter/sssehingga dapat memberikan manfaat 

yang cukup besar. 

b. Manfaat Praktis 

Untuk mengetahui penerapan teori yang diperoleh dari bangku perkuliahan 

sehingga dapat menambah wawasan dan pengetahuan berkaitan dengan 

bidang kepariwisataan. 

c. Manfaat Akademis  

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai kebulatan program Diploma III 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM 

2.1. Pengertian Pariwisata 

Menurut Guyer-Freuler dalam pendit (1999: 38) Pariwisata merupakan 

fenomena kebutuhan akan kesehatan dan pergantian suasana, penilaian yang sadar 

dan menumbuhkan (cinta) terhadap keindahan alam dan khususnya bertambahnya 

pergaulan berbagai bangsa dan kelas masyarakat manusia sebagai hasil daripada 

perkembangan perniagaan, industri, perdagangan, serta penyempurnaan dari alat-

alat pengangkutan. 

Menurut Spillane dalam Wahid (2015)Pariwisata adalah perlajanan dari satu 

tempat ke tempat lain, bersifat sementara, dilakukan perorangan maupun 

kelompok, sebagai usaha mencari keseimbangan atau keserasian dan kebahagiaan 

dengan lingkungan hidup dalam dimensi sosial, budaya, alam, dan ilmu. 

Menurut Yoeti dalam Anindita (2015), Pariwisata adalah suatu aktivitas 

manusia yang dilakukan secara sadar yang mendapat pelayanan secara bergantian 

diantara orang-orang dalam suatu negara itu sendiri atau diluar negeri, meliputi 

pendiaman orang-orang dari daerah lain untuk sementara waktu mencari kepuasan 

yang beraneka ragam dan berbeda dengan apa yang dialaminya, dimana ia 

memperoleh pekerjaan tetap. 

 

2.2. Pengertian Hotel 

Menurut Agusnawar, ( 2000 : 1)Hotel adalah suatu perusahaan yang dikelola 

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

mampu membayar dengan jumlah yang wajar sesuai dengan pelayanan yang 

diterima tanpa adanya perjanjian khusus. Hotel adalah salah satu bentuk usaha 

yang bergerak dalam bidang pelayanan jasa kepada para tamu hotel baik secara 

fisik, psikologi maupun keamanan selama tamu mempergunakan fasilitas atau 

menikmati pelayanan dihotel. 

Menurut Sulistyono, (2006: 11) Hotel merupakan bagian integral dari usaha 

pariwisata yang menurut keputusan Menparpostel disebutkan sebagai usaha 

akomodasi yang dikomersialkan dengan menyediakan fasilitas-fasilitas yaitu 

kamar tidur atau kamar tamu, makanan dan minuman, pelayanan-pelayanan 

penunjang lain seperti: fasilitas olahraga, fasilitas laundry, dan sebagainya.  

Maka dari beberapa pernyataan itu dapat disimpulkan bahwa hotel adalah 

suatu akomodasi yang menyediakan jasa penginapan, makan, minum, dan bersifat 

umum serta fasilitas lainnya yang memenuh syarat kenyamanan dan dikelola 

secara komersial. 

 

2.3. Klasifikasi Hotel 

Berdasarkan keputusan Dirjen Pariwisata No. 14/U/II/1998, tentang usaha 

dan pengolahan hotel menjelaskan bahwa klasifikasi hotel menggunakan sistem 

bintang.Dari kelas yang terendah diberi bintang satu, sampai kelas 10 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 
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Dirjen Pariwisata dengan sertifikat yang dikeluarkan dan dilakukan tiga tahun 

sekali dengan tata cara pelaksanaan ditentukan oleh Dirjen Pariwisata. Klasifikasi 

hotel tersebut secara garis besar adalah sebagai berikut: 

a. Hotel bintang satu, dengan konsep sebagai berikut: jumlah kamar standar 

minimal 15 kamar dan semua kamar dilengkapi kamar mandi didalam, ukuran 

kamar minimum termasuk kamar mandi 20 m2 untuk kamar double dan 18 m2 

untuk kamar single, ruang public luas 3m2 x jumlah kamar tidur tidur, minimal 

terdiri dari lobby, ruang makan (> 30m2) dan bar dan pelayanan akomodasi 

yaitu berupa penitipan barang berharga.  

b. Hotel bintang dua, dengan konsep sebagai berikut: jumlah kamar standar 

minimal 20 kamar (termasuk minimal 1 suite room, 44 m2), ukuran kamar 

minimum termasuk kamar mandi 20m2 untuk kamar double dan 18 m2 untuk 

kamar single, ruang public luas 3m2 x jumlah kamar tidur, minimal terdiri dari 

lobby, ruang makan (>75m2 ) dan bar san pelayanan akomodasi yaitu berupa 

penitipan barang berhargam penukaran uang asing, postal service, dan antar 

jemput.  

c.  Hotel bintang tiga, dengan konsep sebagai berikut: jumlah kamar minimal 30 

kamar (termasuk minimal 2 suite room, 48m2 ), ukuran kamar minimum 

termasuk kamar mandi 22m2 untuk kamar single dan 26m2 untuk kamar 

double, ruang publik luas 3m2 x jumlah kamar tidur, minimal terdiri dari 

lobby, ruang makan (>75m2 ) dan bar dan pelayanan akomodasi yaitu berupa 

penitipan barang berharga, penukaran uang asing, postal service dan antar 

jemput.  
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d. Hotel bintang empat, dengan konsep sebagai berikut: jumlah kamar minimal 50 

kamar (temrasuk minimal 3 suite room, 48 m2 ), ukuran kamar minimum 

termasuk kamar mandi 24 m2 untuk kamar single dan 28 m2 untuk kamar 

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

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

akomodasi yaitu berupa penitipan barang berharga, penukaran uang asing, 

postal service dan antar jemput, fasilitas penunjang berupa ruang linen 

(>0,5m2 x jumlah kamar), ruang laundry (>40m2 ), dry cleaning (>20m2 ), 

dapur (>60% dari seluruh luas lantai ruang makan) dan fasilitas tambahan : 

pertokoan, kantor biro perjalanan, maskapai perjalanan, drugstore, salon, 

function room, banquet hall, serta fasilitas olahraaga dan sauna. 

e. Hotel bintang lima, dengan konsep sebagai berikut: jumlah kamar minimal 100 

kamar (termasuk mminimal 4 suite room, 58m2), ukuran kamar minimum 

termasuk kamar mandi 26 m2 untuk kamar single dan 52m2 untuk kamar 

double, ruang public luas 3m2 x jumlah kamar tidur, minimal terdiri dari 

lobby, ruang makan (>135m2 ) dan bar (>75m2 ), pelayanan akomodasi yaitu 

berupa penitipan barang berharga, penukaran uang asing, postal service dan 

antar jemput, fasilitas penunjang berupa ruang linen (>0,5m2 x jumlah kamar), 

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

lantai ruang makan), fasilitas tambahan: pertokoan, kantor biro perjalanan, 

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

fasilitas olahraaga dan sauna. Dengan adanya klasifikasi hotel tersebut dapat 

melindungi konsumen dalam memperoleh fasilitas yang sesuai dengan 
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keinginan.Memberikan bimbingan pada pengusaha hotel serta tercapainya 

mutu pelayanan yang baik. 

 

2.4.Depatement-Departement dalam Hotel 

Menurut Richard Sihite, (2000 (a), 116)Hotel memiliki fasilitas yang 

disediakan dimana masing-masing diurus dan  diatur oleh bagian-bagian yang 

disebut dengan departemen. Departemen- departemen tersebut antara satu dengan 

yang lainnya saling membutuhkan dan saling mendukung. Tiap-tiap departemen 

memiliki tugas yang berbeda-beda, jumlah tergantung dari besar kecilnya sebuah 

hotel serta kebijaksanaan manajemen dan masing-rnasing hotel tersebut. 

 Adapun departemen-departemen yang ada di hotel meliputi:  

1. Kantor Depan (Front Office Department)  

Fungsi utama dari bagian kantor depan hoteI adalah menjual (menyewakan) 

kamar kepada tamu. Oleh karena fungsinya itu, kantor depan hotel berlokasi di 

tempat yang strategis, paling depan dan mudah dilihat dan diketahui.  

Tugas-tugas kantor depan hotel antara lain:  

a. Penerimaan tamu datang (checkin) dan pelayanan tamu check out.  

b. Penerimaan pemesanan kamar (reservation service). 

c. Penanganan barang-barang tamu (uniformed service). 

d. Pelayanan informasi (information service)  

e. Pelayanan telepon (telephone operator) 

2. Tata graha dan binatu (Housekeeping Department) 

Yaitu bagian yang bertugas memelihara kebersihan, kerapian dan 

kelengkapan kamar-kamar tamu,  restoran, bar,  dan tempat-tempat umum dalam  
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hotel,  termasuk tempat-tempat untuk karyawan.  Kecuali tempat-tempat yang 

menjadi tanggung jawab steward, misalnya kitchenarea (dapur), dish washingarea 

(daerah pencucian alat-alat),  dan garbage area (tempat sampah).  

Bagian tata graha memiliki fungsi utama menjaga dan memelihara  kebersihan, 

kerapian kamar-kamar tamu dan ruangan umum hotel. Sedangkan  bagian laundry 

(binatu) memberikan pelayanan pencucian pakaian-pakaian tamu dan juga 

mencuci pakaian seragam para karyawan serta seluruh lena yang diperlukan untuk 

operasional hotel. Untuk memudahkan operasional dan sesuai dengan fungsinya 

maka bagian tata graha dan Iaundry biasanya berdekatan atau tidak terlalu jauh. 

Tugas dan tanggung jawab bagian tata graha ini adalah untuk memelihara seluruh 

bangunan hotel, antara lain: 

a. Kamar-kamar tamu 

b. Tangga dan koridor di setiap lantai 

c. Ruangan umum (public area) yang dipergunakan oleh tamu, seperti lobby, 

restoran, ruang pertemuan, dan sebagainya. 

d. Penyimpanan linen yang dipergunakan oleh hotel. 

e. Ruang pelayanan laundry 

3. Bagian makanan dan minuman (Food And Beverage Department) 

Sebagaimana telah dijelaskan tentang pengertian hotel, penyediaan pelayanan 

makanan dan minuman merupakan hal yang sangat penting disamping sarana 

untuk menginap. Bagian makanan dan minuman merupakan salah satu bagian 

yang terbesar di dalam hotel, dalam arti mempunyai sub bagian atau outlet yang 
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cukup banyak. Bagian ini bertanggung jawab atas penyiapan, pengolahan 

makanan dan minuman sampai kepada penyajiannya. 

Jumlah outlet yang ada di bagian makanan dan minuman akan tergantung dari 

klasifikasi hotel yang bersangkutan, karena semakin tinggi kelas hotel tersebut 

akan semakin banyak outlet yang dimiliki oleh bagian makanan dan minuman. 

4. Bagian keuangan (accounting department) 

Bagian accounting pada sebuah hotel merupakan inti dari operasional hotel 

secara keseluruhan. Pada bagian ini akan terlihat semua proses pembukuan dan   

keuangan perusahaan, termasuk semua inventaris bergerak maupun tetap. Secara   

keseluruhan,  proses di bagian ini dapat dikelompokkan menjadi tiga kegiatan   

utama, antara lain: 

a. Proses pengawasan di dalam (internal control) 

Secara konseptual, pengawasan di dalam diperlukan sarana atau sistem 

yang  digunakan untuk mencegah terjadinya kebocoran atau kerugian, 

misalnya  kecurangan daIam dokumen transaksi. 

b. Pengaturan arus dana 

Pengendalian arus dana (cash flow) adalah sebagai indikator kemampuan 

perusahaan dalam hal membayarkan hutang kepada supplier, gaji 

karyawan, membiayai ongkos-ongkos operasi dan lain sebagainya. 

c. Analisalaporan kegiatan (administration and reports) 

Analisa laporan kegiatan merupakan suatu gambaran pengelolaan hotel 

secara  keseluruhan, baik dalam hal biaya dan pengeluaran maupun 

pendapatan. 
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5. Bagian pemasaran (marketing department) 

Pemasaran merupakan salah satu fungsi yang sangat penting dari usah 

perhotelan dan menjadi tangan manajemen dalam usahanya mengenalkan hotel ke 

tengah masyarakat banyak. Meningkatnya persaingan pada usaha perhotelan saat 

ini mendorong berkembangnya usaha penjualan produk hotel tergantung pada  

pemasaran hotel. Keberhasilan  usaha pemasaran yang di hotel  diorganisasikan 

dalam suatu bagian atau  departemen, dengan dukungan  sepenuhnya dari seIuruh 

bagian yang ada di daIam hotel terutama dari bagian yang langsung berhubungan 

dengan tamu serta bagian produksi. 

6. Bagian pengoperasian dan perbaikan (engineering & maintenance 

departmen) 

Dalam operasional seharian, karyawan menggunakan berbagai macam 

peralatan, instalasi alat perabotan meja kursi, peralatan tetap, mesin-mesin dan 

lain sebagainya yang memerlukan energi. Semua peralatan, tersebut 

membutuhkan pemeliharaan setiap hari dimana hal ini merupakan tanggung jawab 

dan tugas dari bagian engineering. 

7. Bagian personalia (personel department) 

Usaha perhotelan membutuhkan personil sebagai salah satu sumber daya, 

dimana sumber daya tersebut harus ditangani dan diatur oleh bagian yang disebut 

personalia.Manajemen personalia yang juga disebut manajemen sumber daya 

manusia menyangkut soal penggunaan yang optimal dari sumber daya manusia 

dalam suatu hotel dengan penempatan tenaga kerja yang layak dan menjamin 

kerja efektif yang meliputi kerja sama dengan mempertimbangkan aspek 
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hubungan antara manusia dan kebutuhan perorangan serta kelompok. Pada hotel-

hotel besar dan sudah baik, tangung jawab program pengembangan atas sumber 

daya manusia dilaksanakan oleh bagian tersendiri yang disebut "training 

department". Karena itu manajemen personlia menyangkut usaha menciptakan 

kondisi-kondisi dimana setiap karyawan terdorong untuk memberi sumbangan 

tenaga dan pikiran  sebaik mungkin demi efektivitas pekerjaan dan operasional 

hotel. Ini jelas sangat penting bagi pihak manajemen karena tidak akan mungkin  

dapat mencapai efisiensi yang maksimal jika tanpa kerja sama penuh dari  

bawahannya. 

8. Bagian keamanan (security department) 

Security department merupakan bagian yang bertugas dan bertanggung jawab 

dalam menjaga dan mengatur keamanan di lingkungan area hotel. 

 

2.5.Pengertian dan Jenis-Jenis Restoran 

2.5.1. Pengertian Restoran   

Sebagaimana yang kita ketahui, bahwa pemasukan yang di dapat dari 

sebuah  hotel yang besar  adalah dari hasil penjualan kamar. Hasil penjualan yang 

kedua setelah kamar adalah pendapatan yang dihasilkan dari penjualan fasilitas 

jasa penyediaan makanan dan minuman. Pelaksanaan penyediaan, pengolahan, 

penyajian, dan penjualan makanan dan minuman berada di bawah tanggung jawab 

Food &Beverage Division. 

Tugas utama dari divisi makanan dan minuman adalah menyediakan, 

menjual, dan menyajikannya dengan pelayanan yang memuaskan pelanggan, dan 
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yang paling penting adalah unsur pemberian pelayanan. Untuk menjamin 

keberhasilan pengusahaan suatu restoran, selain mutu kelezatan dan 

pelayanannya, faktor harga yang sesuai dengan suasana sangatlah menunjang. 

Divisi ini dibagi dalam beberapa bagian yang pada dasarnya terbagi atas 

bagian persiapan dan pelaksanaan produksi (preparation and production) serta 

bagian pelayanan dan penjualan (service and sales). Disamping kebutuhan kamar 

untuk tidur dan istirahat, penyediaan makanan dan minuman di hotel adalah untuk 

dapat memenuhi kebutuhan hidup yang paling pokok sesudah tidur yaitu  

kebutuhan makanan dan minuman. Penyediaan fasilitas makanan dan minuman  

di hotel merupakan suatu keharusan, agar para tamu dapat tinggal dan betah di  

hotel. Di hotel-hotel yang besar sangatlah umum kita jumpai beberapa restoran 

maupun bar yang dibuka untuk kepentingan tamu hotel, tetapi tidak menutup 

kemungkinan bagi umum untuk dapat menikmati fasilitas restoran yang ada di  

hotel sehingga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan hotel.   

Asal usul kata restoran berasal dari kata "restore”  yang artinya  

mengembalikan atau memperbaiki, yang maksudnya setelah kita bekerja dan 

berjalan menuju rumah untuk menambah kalori yang telah hilang akibat kita 

bekerja dan berjalan, maka kita isi kembali kalori yang telah hilang tadi dengan 

mampir di suatu tempat untuk makan dan minum, yang artinya pengembalian atau 

pemulangan dari kata restore (restoration) yang kemudian berubah menjadi 

restaurant dalam bahasa Inggris dan di indonesia menjadi restoran. 

Restoran berarti uang, karena itu kita harus tahu pasti bagaimana 

mengelolanya, bagaimana cara membuat tamu-tamu kita merasa senang dan puas 
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agar mereka selalu berkeinginan untuk datang dan datang lagi ke restoran kita, 

tentu kita harus tahu pasti apa yang harus kita lakukan untuk menyenangkan  

tamu-tamu tersebut misalnya dengan memberikan pelayanan yang semaksimal  

mungkin atau dengan memberikan kreasi-kreasi baru dalam pemasarannya untuk  

mendapatkan pendapatan. 

Menurut Marsum WA, (1994, 07) Restoran adalah suatu tempat atau 

bangunan yang diorganisasikan secara  komersial, yang menyelenggarakan 

pelayanan dengan baik kepada semua  tamunya baik berupa makan maupun 

minum. 

Menurut Soekresno, 2001: 16 Restoran adalah suatu usaha komersial yang 

menyediakan jasa pelayanan  makanan dan minuman bagi umum dan dikelola 

secara profesional. 

Dari kedua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa restoran adalah suatu  

tempat yang diorganisasikan secara komersial yang menyediakan pelayanan  

makanan dan minuman. 

2.5.2. Jenis-Jenis Restoran 

Menurut Marsum WA, (1994, 8) Dalam sebuah hotel terdapat lebih dari 

satu macam restoran, antara hotel yang satu dengan yang Iainnya jumlahnya 

berbeda-beda. Hal ini dipengaruhi oleh besar kecilnya suatu hotel, sistem 

manajemen, dan pangsa pasar yang dituju. 

Adapun jenis-jenis restoran meliputi: 

1. A 'Ia carte restaurant 
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A'Ia carte restaurant adalah restoran yang telah mendapatkan izin penuh 

untuk menjual makanan lengkap dengan banyak variasi dimana tamu 

bebas memilih sendiri makanan yang mereka inginkan, tiap-tiap 

makanan yang ada di  restoran ini mempunyai harga-harga tersendiri. 

2. Table D'Hote restaurant 

Table D'hote restaurant adalah restoran yang khusus menjual menu 

Table  D'hote. yaitu satu susunan menu yang lengkap (dari hidangan 

pembuka sampai  hidangan penutup) dan tertentu dengan harga yang 

telah ditentukan pula. 

3. Coffee shop atau Brasserie 

Coffee shop atau Brasserie adalah suatu restoran yang pada umumnya  

berhubungan dengan hotel, suatu tempat dimana tamu bisa 

mendapatkan  makanan pagi, makanan siang, dan makanan malam 

secara cepat dengan harga  yang cukupan. Pada umumnya sistem 

pelayanannya adalah dengan American Service dimana yang 

diutamakan adalah kecepatan dalam penghidangan. Ready on plate 

service, artinya makanan sudah diatur dan disiapkan di atas piring. 

Kadang-kadang penyajiannya dilakukan dengan cara buffet atau 

prasmanan. 

Umumnya jenis restoran ini buka dalam 24 jam/hari dengan variasi 

menu seperti:   

Jam 05.00-09.30  : menu breakfast saja 

Jam 09.30-11.30  : menu brunch (coffee, snack. dIl) 
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Jam 11.30-15.30:untuklunch 

Jam 15.30-18.30 : afternoon tea (tea  sweets) 

Jam 18.30-23.30 : dinner 

Jam 23.30-05.00 : late supper(bubur dan lain-lain)  

4. Cafetaria/Self Service Restaurant 

Cafetaria atau cafe adalah suatu restoran kecil yang mengutamakan 

penjualancake (kue-kue), sandwich (roti isi), kopi dan teh. Plihan 

makannya terbatas dan tidak menjual minuman yang beralkohol. 

Cafetaria menggunakan daftar makanan yang dipasangkan di dinding 

atau   nama makanan dan minumannya dari plastik yang diletakkan di 

depan makanan   tersebut, tamu bebas memiIih danmengambil makanan 

dan membayar makanan tersebut ke kasir dilayani oleh waiter/wairress. 

5. Canteen 

Canteen adalah restoran yang berhubungan dengan kantor, pabrik, atau 

sekolah, tempat dimana para pekerja dan para pelajar bisa mendapatkan 

makan siang dan coffee break, yaitu acara minum kopi disertai makanan 

kecil selingan  jam kerja, jam belajar ataupun dalam acara rapat-rapat 

atau seminar. 

6. Continental restaurant 

Continental restaurant adalah suatu restoran yang menitik beratkan 

hidangan    continental pilihan dengan pelayanan elaborate atau megah. 

Suasananya santai,    susunannya agak rumit, disediakan bagi tamu 

yang ingin makan secara santai dan   tenang. 



19 
 

7. Carvery 

Carvery adalah restoran yang sering berhubungan dengan hotel dimana 

para tamu dapat mengiris sendiri hidangan panggang sebanyak yang 

mereka inginkan dengan harga hidangan yang sudah ditetapkan. 

8. Dining room 

Dining room yang terdapat di hotel kecil, motel, atau inn merupakan 

tempat  yang tidak lebih ekonomis daripada tempat makan biasa. 

Dining room biasanya disediakan bagi para tamu yang tinggal di hotel 

itu, namun terbukajuga bagi para  tamu dari luar. 

9. Discotheque 

Discotheque adalah restoran yang pada prinsipnya berarti juga tempat 

bersantai sambil menikmati alunan musik. Kadang-kadang juga 

menampilkan live band. Bar adalah salah satu fasilitas utama untuk 

sebuah diskotik. Hidangan yang tersedia biasanyasnack. 

10. Fish and chip shop 

Fish and chip shop adalah restoran yang banyak terdapat di Inggris, 

dimana kita dapat membeli macam-macam kripik (chips) dan ikan 

goreng, biasanya berupa ikan cod, dibungkus dengan kertas dan dibawa 

pergi. Jadi makannya tidak dinikmati di tempat itu. 

11. Grill room 

Grill room (rotisserie) adalah suatu restoran yang menyediakan 

bermacam- macam daging panggang, pada umumnya antara restoran 

dengan dapur dibatasi dengan sekat dinding kaca sehingga para tamu 
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dapat memilih sendiri potongan daging yang dikehendaki dan melihat 

sendiri bagaimana memasaknya grill room kadang-kadang juga disebut 

sebagai steak house. 

12. Inn travern 

Inn travern adalah restoran dengan harga cukupan yang dikelola oleh 

perorangan di tepi kota. Suasananya dibuat sangat dekat dan ramah 

dengan tamu-tamu, dan hidangannya pun lezat-lezat. 

13. Night clubsupper club 

Night clubsupper club adalah suatu restoran yang pada umumnya mulai 

dibuka menjelang larut malam, menyediakan makan malam bagi para 

tamu-tamu yang ingin santai. Dekorasinya mewah, pelayanannya 

megah. Band merupakan kelengkapan yang diperlukan. Para tamu 

dituntut menggunakan pakaian resmi dan rapi sehingga menaikkan 

gengsi. 

14. Pizzeria 

Pizzeria adalah suatu restoran yang khusus menjual pizza. Kadang-

kadang juga berupa spaghetti serta makanan khas italia yang lain. 

15. Pancake housecreperie 

Pancake housecreperie adalah restoran yang khusus menjual pancake 

serta crepe yang diisi dengan berbagai macam manisan didalamnya. 

16. Pub 

Pub pada mulanya merupakan tempat hiburan umum yang mendapat 

izin untuk menjual bir serta minuman beralkohol lainnya. Para tamu 
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mendapatkan minumannya dari counter (meja panjang yang membatasi 

dua ruangan). Pengunjung dapat menikmatinya sambil berdiri atau 

sambil duduk di meja makan. Hidangan yang tersedia berupa snack 

seperti pie and sandwich. 

17. Snack bar/cafe/milk bar 

Snack bar/cafe/milk bar adalah semacam restoran cukupan yang 

sifatnya  tidak resmi dengan pelayanan cepat, dimana para tamu 

mengumpulkan makanan  merekan di atas baki yang diambil dari atas 

counter dan kemudian membawanya  ke meja makan. Para tamu bebas 

memilih makanan yang disukainya. Makanan  yang disediakan pada 

umumnya adalah hamburger, sausages, sandwich. 

18. Speciality restaurant 

Speciality restaurant adalahrestoran (outlet) dihotel yang suasana dan 

dekorasi seluruhnya disesuaikan dengan tipe khas makanan yang 

disajikan atau temanya. 

Seperti yang dijumpai di hotel-hotel misalnya: 

a. Gill room atau rotisserie yang mengkhususkan masakan daging yang  

dipanggang atau dibakar (grill and roast) 

b. Seafood restaurant yang menghidangkan masakan ikan-ikan dan 

hasil  laut saja. 

c. Barbeque yang pada umumnya berupa masakan dilakukan di alam  

terbuka seperti swimming pool terrace atau kebun-kebun khususnya 
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dengan  memanggang satu hewan yang berupa sapi, kambing atau 

ayam. 

d. Pizza parlour, hamburger joint dan lain-lain. 

e. Indonesian restaurant. 

f. Japaness restaurant. 

g. Chiness restaurant. 

h. Italian restaurant. 

i. Dan lain-lainnya yang sejenis. 

19. Terrace restaurant 

Terrace restaurant adalah suatu restoran yang terletak di luar 

bangunan. namun pada umumnya masih berhubungan dengan hotel 

maupun restoran induk. Di negara-negara barat pada umumnya restoran 

tersebut hanya buka pada waktu musim panas saja. 

20. Gourment restaurant  

Gourme restaurant adalah suatu restoran yang menyelenggarakan 

pelayanan makan dan minum untuk orang-orang yang berpengalaman 

luas dalam bidang rasa maknanan dan minuman. Keistimewaan restoran 

ini adalah makanan dan minumannya yang lezat-lezat, pelayanannya 

megah dan harganya cukup mahal.  

21. Family type restaurant 

Family type restaurant adalah suatu restoran sederhana yang 

menghidangkan makanan dan minuman dengan harga yang tidak 
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mahal, terutama disediakan untuk tamu-tamu keluarga maupun 

rombongan. 

 

22. Main dining room 

Main dining room adalah suatu restoran atau ruang makan utama yang 

pada umumnya terdapat di hoteI-hotel besar, dimana penyajian 

makanannya secara resmi, pelan tapi pasti terikat oleh suatu peraturan 

yang ketat. Pelayanannya bisa dipergunakan pelayanan a'la perancis 

atau rusia.Tamu-tamu yang hadir pun umumnya berpakaian resmi atau 

formal. 

 

2.6.Pengertian Pramusaji (waiter/waitress) 

Pramusaji (Waiter/waitress) merupakan tenaga/karyawan yang melayani  

makan dan minum di restoran. Banyak sedikitnya karyawan yang dipekerjakan  

pada sebuah restoran itu tergantung dari banyak sedikitnya table yang ada di  

restoran atau besar kecilnya restoran tersebut.   

"Tenaga/karyawan yang dipekerjakan di restoran dinamakan pelayan dimana  

pelayan laki-laki disebut waiter dan pelayan wanita disebut waitress" (Sudiarto  

Mangkuwerdoyo, 1999, 146)  

Dan  menurut  Marsum  WA,  1994,  90.  Waiter/waitress  adalah  

karyawan/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  
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membersihkan restoran dan lingkungannya serta mempersiapkan meja makan  

(table setting) untuk tamu berikutnya.  

Dari pengertian waiter/waitress di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

waiter  atau waitress adalah salah satu staff atau karyawan di hotel yang bertugas 

untuk  melayani dan membawakan makanan dan minuman kepada tamu.   

Pelayanan waiter/waitress yang profesional akan sangat berkesan bagi tamu,  

kedatangan tamu ke seluruh daerah dan menginap di hotel tidak hanya untuk 

mendapatkan , makanan dan minuman yang lezat tetapi juga membutuhkan 

pelayanan yang baik dan professional. Oleh karena itulah peranan seorang 

waiter/waitress sangatlah penting dalam pelayanan guna memberikan kepuasan 

kepada tamu. 

 

2.7.Macam-Macam Pelayanan di Restoran 

Menurut Endar Sugiarto, et al, (2003, 96)Ada bermacam-macam cara 

pelayanan makananan dan minuman, hal ini tergantung dari jenis restoran itu 

sendiri. Adapun tipe-tipe pelayanan tersebut  antara lain: 

1. Table service 

Table service adalah suatu pelayanan penyajian makanan di atas meja. Jenis 

pelayanan ini adalah pelayanan yang tertua dan yang paling umum dipergunakan 

di restoran. Sistem penyajian table servis ini banyak ragamnya, mulai dari 

penyajian yang sifatnya resmi hingga yang tidak resmi. Untuk penyajian yang 

resmi terdapat pada restoran mewah (exclusive), sedangkan yang tidak resmi 

terdapat pada coffee shop misalnya. Jenis pelayanan yang ditawarkan oleh sebuah 
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restoran akan ditentukan oleh jenis menu yang ada, keahlian dan keterampilan 

karyawan dalam penyajian, suasana dan keeksklusifannya serta pangsa pasar yang 

akan di raih. Berikut akan disajikan bermacam-macam table service tersebut, 

antara lain: 

1. American service atau plate service 

Jenis pelayanan ini sangat terkenal dan biasa digunakan di restoran-restoran 

Amerika, karena pelayanan ini dianggap paling mudah untuk di peraktekkan, 

disamping tidak banyak menggunakan peralatan dan tidak terlalu formal. 

Umumnya, pemorsian makanan sudah dilaksanakan sejak dari dapur. Para 

pelayan mengambil makanan di piring yang sudah diporsi tersebut lalu disajikan  

kepada tamu (ready  on plate). 

American service dalam memberikan pelayanan makanan selalu dimulai 

dari sebelah kiri, dan membersihkan piring-piring kotor atau clear up selalu dari 

sebelah kanan, dan memberikan minuman dari sebelah kanan.  

Keuntungan dari memberikan pelayanan ini karna tidak terlalu banyak 

membuang-buang waktu dalam pelayanan,demikian juga alat-alatnya yang tidak 

terlalu mahal juga dapat melayani tamu lebih praktis dan cepat sehingga dapat 

memperoleh keuntungan yang lebih banyak bila dibandingkan dengan macam 

pelayanan yang lainnya. 

Cara pelayanan ini banyak di gunakan di Coffee Shop.Coffee Shop banyak 

terdapat di hotel-hotel,air port dan lokasi-lokasi tertentu yang buka selama 24 jam 

yaitu menghidangkan makanan yang tidak terlalu mahal dengan secara standar. 

2. French or Cart Service 
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Service yang dilakukan sangat format dan makanan yang di hidangkan juga 

mahal harganya, demikian juga peralatan yang di gunakan juga lebih mahal bila  

dibandingkan dengan peralatan yang di gunakan di Coffee Shop. Service ini  

banyak sekali membuang waktu di dalam memperagakan pemberian service  

kepada tamu. Makanan diambil dari sebuah dapur dan di bawa dengan  

menggunakan sebuah kereta yang di namakan gueridon (kereta yang memakai  

roda kecil) yang di dorong dihadapan meja tamu. 

Dalam memberikan pelayanan yang mempergunakan French Service sering 

kali harus memperagakan  masak di hadapan tamu, hal ini  membutuhkan waktu 

dalam memberikan pelayanan ini. Juga di atas meja harus selalu disediakan 

minuman anggur (wine) selagi tamu menikmati hidangannya. French service 

banyak digunakan di hotel-hotel yang mempunyai french restoran, dan yang 

menghidangkan  french cooking serta pelayanannya menggunakan french service. 

Seringkali juga cara menghidangkannya dengan cara di flambe, yaitu makanan 

dan minuman yang akan dihidangkan disiram dengan alkohol dan dinyalakan 

dengan api. 

Adapun kelebihan dan kelemahan dari french service ini sebagai berikul 

1. Kelebihan dari french service yaitu: 

1. Tamu memperoleh pelayanan yang istimewa 

2. Merupakan suatu jenis pelayanan (service) yang paling istimewa. 

2. Kelemahan dari french service yaitu: 

a. Memerlukan waiter/waitress yang sangat profesional dan terampil 

b. Prosedur pelayanan ini lambat 
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c. Memerlukan alat-alat mewah dan mahal 

d. Kapasitas tempat duduk yang terbatas 

3. Englishservice atau familyservice 

English service dapatjuga di sebut sebagai family atau burler-style service. 

Pada saat ini jenis pelayanan tersebut jarang di gunakan atau ditemui, karna 

merupakan jenis pelayanan yang tertua.Kekhasan yang menonjol dari pelayanan 

ini adalah bahwa makanan sudah di persiapkan dan dibawa ke meja dengan 

menggunakan serving platters  atau serving bowl. Host/hostess yang bertanggung  

jawab (incharge) pada pelayanan, host waiter yang memotong daging,mengatur  

hidangan di piring,kemudian mengedarkan hidangan tersebut kesemua tamunya  

atau tamunya mengambil sendiri.  

Ada beberapa kelemahan dari EnglishService ini, antara lain: 

a. Cukup sulit untuk menentukan dan mengontrol ukuran porsi yang 

standar. 

b. Suasana layaknya seperti pelayanan di rumah,akan sangat tidak  

mengenakan bagi tamu yang mendapat kan perhatian. 

c. Tamu yang ingin banyak berhubungan dengan staff restoran lebih baik  

tidak makan di restoran dengan pelayanan jenis ini. 

d. Yang  mendapatkan  bagian  porsi  terakhir  sepertinya  memproleah 

makanan sisa. 

4. Russiaan service atau platter service 

Russian atau platter service ini merupakan suatu jenis pelayanan dasar. 

Pelayanan ini sangat terkenal pada hotel berkelas internasional, terutama pada saat 
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acara banquet. Pelayanan ini lebih cepat dan tidak begitu elegan, serta terlihat 

lebih sederhana jika dibandinghkan dengan french service. 

Russian service juga disebut dengan modified french service yaitu makanan-

makanan yang telah disiapkan di dapur ditaruh di atas silver-plater dan dibawa 

oleh waiter dengan piring-piring panas yang bersama-sama ditaruh di atas service 

stand. Piring kosong yang panas tadi ditaruh persis di hadapan tamu, dari arah 

sebelah kanan dengan berjalan berkeliling berlawanan arah dengan jarum jam. 

Silver platernya kemudian diambil dari service stand kemudian ditaruh di atas 

tangan kiri kemudian makanannya dipindahkan ke piring tamu dengan tangan 

kanan dari sebelah kiri tamu dan berjalan ke arah yang berlawanan dengan arah 

jarum jam. Kenapa harus dilayani dari sebelah kiri tamu, karena tangan kiri kita 

membawa silver platter dan kita harus memindahkan makanan tersebut dari silver 

platter ke atas piring tamu dengan menggunakan serving fork dan sendok yang 

kita pegang dengan tangan kanan kita. 

Kalau kita melayani dari sebelah kanan tamu, berarti melintang di muka 

tamu dan kemungkinan besar saus yang ada di makanan akan menetes dan 

mengotori meja tamu. Sebelum makanan dihidangkan ke tamu, terlebih dahulu 

silver platternya yang berisi makanan tadi diperlihatkan kepada host atau tuan 

rumah untuk memperlihatkan betapa indah penyusunan makanan di atas silver 

platter yang disususn oleh Chef, disamping untuk membangkitkan nafsu makan 

tamu. 

Adapun kelebihan dan kelemahan dari russian service ini sebagai berikut: 

1. Kelebihan dari russian service, yaitu: 
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a. Tamu mendapatkan pelayanan yang anggun 

b. Tamu mendapatkan pelayanan yang istimewa 

c. Kapasitas tempat duduk banyak 

2. Kelemahan dari russian service, yaitu: 

a. Memerlukan biaya yang besar untuk penyajiannya 

b. Tamu yang mendapat porsi terakhir terkesan mendapatkan makanan 

sisa. 

2. Counter service 

Counter service merupakan suatu pelayanan tidak resmi dan banyak terdapat di 

restoran-restoran yang murah, sebagai contoh untuk di hotel pada pelayanan di   

pool snack bar pelayanan yang cepat dengan pergantian (turn over) yang tinggi 

adalah tujuan dari pelayanan ini, sebab dengan jumlah pembeli yang silih berganti 

dalam jumlah yang banyak walau harganya murah maka penghasilan total akan 

cukup tinggi. Para tamu untuk pelayanan ini dilayani dengan sedikit   berbicara 

dan setelah selesai lalu ganti dengan pengunjung yang lain. Untuk   pelayanan ini 

di luar hotel anda bisa bayangkan pada fast food di restoran yang independent 

(bebas). Menu-menu dipasang di dinding dengan gambar yang cukup besar 

sehingga orang-orang dapat memilih dengan mudah dan menunjuk ke menu yang 

diinginkan. Di belakang counter adalah tempat memproduksi  makanan, sehingga 

order dapat diterima dengan cepat, pelayan sendiri yang  mempersiapkan makanan 

sekaligus bertindak sebagai kasir. Tamu dapat memilih  meja sendiri, setelah 

selesai makan baru dibersihkan oleh busboy. 

3. Tray service 
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T'ray service adalah restoran yang menyajikan makanan melalui sebuah 

nampan (baki) besar. Di atas nampan terdapat makanan dan minuman yang telah 

dipesan, pelayanan jenis ini merupakan pelayanan informal (tidak resmi). Untuk 

di hotel pelayanan ini dapat kita lihat pada pelayanan room service. Sedangkan 

untuk di luar hotel adalah pada pelayanan di pesawat terbang, rumah sakit, dan 

cafetaria. 

4. Self Service 

Self service adalah pelayanan yang di lakukan oleh diri sendiri, biasanya pada 

pelayanan ini para tamu dapat memilih hidangan yang diinginkan. 

 

2.8. Pengertian dan Jenis-Jenis Menu 

2.8.1. Pengertian Menu 

Menurut Richard Sihite, (2000 (b),68) Kata menu berasal dari bahasa 

perancis minute yang berarti daftar makanan yang disajikan kepada tamu dalam 

waktu singkat. Dalam lingkungan rumah tangga, kata menu banyak diartikan 

sebagai susunan makanan yang akan  dihidangkan pada hari itu. Dalam buku the 

theory of catering di sebutkan bahwa:  a menu or a bill of fare is a list of prepared 

dishes which are available to a  cuslomer. 

Jadi dalam pengertian ini menu disamakan dengan “a bill of fare atau daftar 

harga makanan. Kata menu di atas mempunyai arti dan sangkut paut yang sangat 

luas. 

Menu juga merupakan pedoman yang baik bagi yang menyiapkan makanan 

(dapur) dan juga merupakan pedoman penuntun bagi yang akan memakannya, 



31 
 

karena mereka mempunyai gambaran tentang apa dan bagaimana makanan yang 

akan dipesannya. 

Pada umumnya menu dapat diartikan sbb: 

1. Menu sebagai dafiar makanan yang akan dihidangkan 

2. Sebagai makanan yang dapat disajikan/dihidangkan pada hari itu 

3. Menu dapat berarti sebagai hidangan yang disajikan pada waktu tertentu, 

misalnya: 

a. Makan pagi (breakfast): jam 07.00-10.00 

b. Makan siang (lunch menu): jam 11.00-14.00 

c. Makan malam (dinner menu):jam 19.00-22.00 

(Sudiarto Mangkuwerdoyo, 1999,106) 

Menu tidak selalu harus ditulis dan atau dicetak di atas kertas akan tetapi 

dapat ditulis di atas papan tulis, di kertas karton atau dalam bentuk potret-potret 

makanan. Namun karena menu juga mempunyai fungsi untuk memudahkan tamu 

dalam melakukan pilihan makanan, maka sebaiknya menu itu disediakan tertulis. 

Tersedia cukup daftar makanan dan minuman, dan yang akan diberikan atau 

disajikan kepada tamu harus terbaik. serta bukan makanan sisa atau bahan  

mentah yang sudah kadaluarsa atau basi. Menu mempunyai peranan penting di  

dalam mengelola suatu restoran, yaitu sebagai media untuk menjual produk  

restoran. Oleh sebab itu, menu hendaknya mempunyai penampilan yang baik,  

sehat dan bersih yang dapat merangsang orang untuk membeli apa yang tertera di  

dalamnya.  Pada saat ini perkembangan bentu-bentuk menu sudah sangat menarik  

customer karena menu-menu tersebut ditata indah dan menarik, tidak ada coretan 
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yang mengotorinya. Jenis makanan dan minuman pada daftar tersebut harus 

dilengkapi dengan harga dan keterangan tentang jasa pelayanan (service charge) 

dan pajak pejualan (tax) yang harus dibayar oleh tamu. Daftar makanan dan 

minuman juga akan dapat digunakan untuk membuat rekening tamu (guest bill). 

2.8.2. Jenis-jenis Menu 

Menurut Endar Sugiarto, et al, (2003. 106)Adapun jenis-jenis menu yang 

ada di restoran antara lain: 

1. A 'la carte 

A 'la carte is each menu of item on the menu is ordered, prepared, and priced  

separately.A’la carte adalah daftar makanan dalam menu, yang mana masing-

masing menu dapat diorder, dipersiapkan, dan diberi harga yang terpisah. 

2. Table D'hote 

Table D'hote is fixed-price meal. A complete meal as described on the menu  

for a set price, as distinguished from a'la carte listings, in which each item is  

priced separately.  Table D'hote adalah makanan dengan harga tetap. Suatu 

makanan lengkap  yang digambarkan sebagai suatu set harga menu, sebagai 

perbandingannya adalah AS a'la carte harganya permasing-masing makanan yang 

dipesan. 

3. Set menu 

Set menu is selected by someone other than the dinner, offering a few if any  

choices. Set menus are common at banquet and on tours. 
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Set menu adalah menu pilihan yang biasanya bukan untuk dinner,  hanya  

menawarkan sedikit pilihan. Set menu biasanya diadakan pada banquet atau pada 

saat tour. Tamu dalam halini tidak banyak pilihan untuk mendapatkan menu. 

4. Children menu 

Children menu adalah menu yang diperuntukkan bagi anak-anak biasanya  

terpisah dengan menu orang dewasa disamping itu jumlah makanan tidak  

sebanyak orang dewasa dalam satu porsinya dan harganya lebih murah dari menu 

untuk orang dewasa. 

5. Plate de jour/carte de jour/special today/chef sugestion 

Plate de jour adaIah menu yang disediakan oleh restoran sebagai menu 

istimewa pada hari itu. Jenis hidangan ini tidak tercantum dalam daftar menu 

setiap harinya. Hal ini bertujuan untuk menimbulkan suasana baru dan  

menghilangkan rasa kebosanan tamu terhadap menu-menu yang ada. 

6. Pool side menu 

Pool sidemenu adalah menu yang disediakan untuk restoran yang berada di 

area kolam renang, disediakan bagi mereka yang sedang lelah dan dalam keadaan 

basah yang tidak mungkin ke coffee shop untuk mendapatkan makanan. Menu 

biasanya yang ringan, bila menginginkan makanan tertentu maka waiter/waitress 

akan mengorder ke main kitchen. 

7. Continental breakfast 

Continental breakfast is light morning meal, usually consisting of a beverage  

and toast or rolls. 
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Continental breakfast adalah makanan pagi yang ringan, biasanya terdiri dari  

minuman, toast atau roll. 

8. American breakfast  

American breakfast adalah menu makan pagi yang biasanya lebih berat 

daricontinentalbreakfast, karena di dalam american breakfast ada egg atau 

meatdishes. 

9. Buffet menu 

Buffet menu adaIah menu yang diberlakukan pada meja hidangan secara 

prasmanan, makanan yang disajikan untuk makan pagi, makan siang, dan makan 

malam dalam halini tamu bebas mengambil sendiri makanan di meja prasmanan 

10. Nationality menu 

Nationality adalah menu/hidangan yang khusus atau spesial yang berasal dari  

suatu negara. Pada menu moderen yang biasanya berpola eropa dan amerika 

mempunyai susunan menu sebagai berikut: 

a. Appetizer: makanan pembuka 

b. Soup : sup 

c. Main course : makanan utama 

d. Dessert : makanan penutup 

e. Coffee or tea : kopi atau teh 

 

 

2.9. Pengaturan dan Penataan Meja 
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Menurut Wiwoho (2008 : 21) Dalam memilih dan menentukan bentuk serta 

ukuran furniture yang akan digunakan di restoran, yang harus diperhatikan adalah 

jenis restoran dan jenis pelayanan yang akan digunakan. Adapun fasilitas utama 

pada sebuah restoran sebagai berikut: 

a. Kursi 

Bentuk atau model kursi bisa bervariasi baik dari segi wama dan  bahan yang 

akan dipergunakan. Untuk memudahkan pelayanan  sandaran kursi sebaiknya 

tidak terlalu tinggi yaitu 1 m dari lantai. Tinggi tempat duduk kursi 46 cm dari sisi 

depan ke sisi belakang. 

b. Meja 

Ada bermacam-macam bentuk meja makan, macam meja makan yang harus 

dipilih untuk restoran tergantung di bagian mana meja itu akan ditempatkan, 

misalnya di pojok. di tengah, di pinggir, dan sebagainya. Cara pengaturan meja 

yang baik yaitu jarak antara meja yang satu        dengan yang lain 1 m sampai 1.5 

m, tujuannya untuk mempermudah waiter/ss dalam operasional restoran. 

Bentuk-bentuk meja paling umum yaitu:  

1. Bentuk persegi (Square table), meja persegi dengan diameter 76 cm    

digunakan untuk 2 orang, dengan diameter 1 m digunakan untuk 4 orang. 

2. Bentuk bulat (Round table). meja bundar dengan diameter 1 m digunakan 

untuk 4 orang, dengan diamter 1.52 m digunakan untuk 8 orang. 

3. Bentuk persegi panjang(Rectarngular table), meja persegi panjang dengan 

ukuran 137 x 76 cm digunukun 4 orang.  

c. Meja samping (side stand)  
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Side stan atau meja samping adalah semacam meja atau rak yang memiliki 

sejumlah laci yang sudah discsuaikan dengan keperluannya. yaitu untuk 

menyimpan peralatan dan perlengkapan yang akan digunakan dalam menunjag 

kelancaran operasional restoran. Side stand biasanya diletakkan dipojok atau tepi 

restoran untuk memudahkan proseses pelayanan. Side stand sebaiknya kecil saja 

dan mudah dipindah-pindah jika perlu. Jika Side stand terlalu besar maka akan 

banyak mengurangi tempat sehingga akan mengurangijumlah meja yang akan 

dipasang di restoran. Bagian atas atau permukaan Side stand dibuat dari bahan 

yang mudah dibersihkan.   

Pada dasarnya peralatan-peralatan yang digunakan pada setiap restoran baik 

yang berada diluar maupun dalam hotel adalah sama. Dalam sebuah restoran 

harus tersedia perlengkapan dan peralatan dalam jumlah yang memadai yang akan 

menunjang kelancaran operasional di restoran, serta mempunyai mutu dan 

penampilan yang baik karena citra restoran dapat dibangun melalui kualitas 

perlengkapan dan peralatan yrmg disediakan. Dari jumlah peralatan yang begitu 

banyak dijumpai di restoran. dapat digolongkan menjadi beberapajenis: 

1. Perlengkapan Restoran 

Perlengkapan yang mutlak yang harus discdiakan adalah: 

 Meja dengan berbagai ukuran dan bentuk yang bervariasi  

 Kursi yang disesuaikan dengan jenis restoran. 

 Side stand board adalah perlengkapan yang berbentuk meja atau 

lemari/rak.    fungsinya sebagai alat bantu pelayanan yaitu tempat 
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penyimpanan alat pelayanan dan linen restoran. Memiliki kotak atau 

laci dan dikelompokkan menurut jenisnya. 

2. Perlengkapan Meja Makan (Table Accessories)  

Yang termasuk perlengkapan rneja makan ini adalah table number. and pepper 

shaker, ashtray, flower vase, table numbe, Napkind, sugar, toothpickholder, 

candle holder. 

3. Peralatan Makan (Equipment) 

Peralatan makan yang dipergunakan pada bagian restoran cukup banyak 

jenisnya sehingga dapat digolongkan menjadi beberapa jenis, yaitu : 

 Silver ware/cutlery adalah alat-alat sejenis pisau yang digunakan untuk  

kepentingan potong memotong. Silver ware terbuat dari bahan stainlesssteel 

atau bahan perak, bentuknya berupa garpu, sendok makan dan pisau. 

 China ware adalah peralatan pecah belah yang terbuat dari keramik, porselin 

atau tembikar dan untuk keperluan operasional restoran. Pada suatu restoran 

digunakan satu model china ware saja, tapi tidak tertutup kemungkinan 

sebuah restoran menggunakan beberapa china ware.Alat ini berupa piring 

(plate), cangkir (cup & saucer) 

 Glass ware adalah peralatan restoran yang digunakan untuk minum dan 

terbuat dari bahan jenis kaca. Adapun jenisnnya adalah seperti champagne 

glass, wine glass, high ball glass. water goblet 

4. Linen Meja Makan 

 Macam-macam linen meja makan adalah: 

a. Moulton/silencer, fungsinya untuk: 
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 Agar perrnukaan meja tidak rusak akibat hidangan yang disajikan dalarn 

keadaan panas. 

 Meredarn  bunyi yang timbul akibat  terbenturnya alat makan  dengan 

permukaan meja. 

 Agar permukaan meja terhindar dari noda akibat dari saus yang tumpah. 

b. Place Mats, adalah berfungsi sebagai pengganti table cloth tetapi adakalanya 

dipergunakan sebagai alas table set-up. 

c. Table Cloth yang fungsinya untuk menutupi meja agar terlihat rapi. 

d. Guest napkin yang berfungsi sebagai pembersih mulut 

e. Skirting biasanya dipergunakan pada buffettable sebagai penutup meja 

samping. 

f. Cleaningcloth dan glasscloth 

 

2.10. Pengertian Standar Operasional Prosedur 

Menurut Rymbertus ArnaJora Andikus, 2001 : 2 Standar operasional prosedur 

adalah acuan tatanan suatu perusahaan dalam menjalankan operasionalnya. yang 

berisi aturan atau petunjuk untuk  memudahkan jalannya pekerjaan”. 

Menurut Agus Sulastiyono, 1999 : 237 Dewasa ini kemajuan ilmu dan 

teknologi dirasakan sangat cepat. sehingga berakibat pada perubahan pola pikir 

individu, orang menjadi semakin kntis menilai setiap jenis produk yang akan 

mereka beIi untuk mendapatkan kualitas.  Standar adalah suatu hasil yang 

direncanakan. Standar menetapkan apa dan bagaimana produk secara keseluruhan. 

Yaitu produk yang seharusnya ditawarkan kepada tamu dan juga mengenai 
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standar fasilitas yang ditawarkan kepada tamu. OperasionaI prosedur adalah 

langkah-langlcah atau aturan-atvnn yang harus dipenuhi dalam suatu hotel untuk 

rnemajukan hotel tersebut sesuai dengan manajemen hotel.    

 Dari kedua pendapat di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwa standar 

operasional prosedur adalah langkah-langkah atau aturan yang harus dipenuhi 

dalam suatu hotel demi tercapainya suatu hasil yang telah direncanakan untuk 

memajukan hotel tersebut sesuai dengan manajemen yang telah ditetapkan oleh 

hotel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III 
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GAMBARAN UMUM 

3.1.  Sejarah Singkat Lombok Plaza Hotel & Convention 

Lombok Plaza Hotel & Convention Mataram di dirikan oleh PT. Sinar Mas 

Cakra Buana sebagai City Hotel.Lombok plaza hotel terletak di Jl. Pejanggik No. 

8, Mataram (lihat pada daftar peta I). Hotel ini merupakan perusahaan milik 

Bapak Anggi yang berasal dari Surabaya, dan sekarang tinggal di daerah cakra 

negara. Hotel ini di bangun pada tanggal 27 April 2011, yang dahulu nya sebuah 

salah satu terminal yang ada di cakra negara pada tahun sekitar 1939. Dan beralih 

menjadi sebuah plaza (KFC) sekitar tahun 1990. Dan hingga sekarang yang 

menjadi direktur yaitu bernama bapak Budi Harto. 

Hotel Lombok plaza hadir sebagai salah satu sarana pendukung pariwisata 

daerah yang siap memberikan tempat peristirahatan dan service bagi wisatawan 

mancanegara dan wisatawan domestik yang berkunjung ke hotel Lombok plaza. 

Sangat berbangga bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada tamu-tamu 

Lombok plaza hotel. Lombok Plaza Hotel & Convention merupakan kemewahan 

baru yang muncul di tenggah perkotan, dengan desain hotel yang modern dan 

elegan. Hotel ini terletak tepat di daerah perkotaan, hanya membutuhkan waktu 

sekitar 30 menit BIL. Dengan letaknya yang strategis ini berbagai kemudahan 

sudah ada di tangan anda, seperti kemudahan dalam berbisnis, shopping di 

Mataram Mall yang merupakan pusat perbelanjaan terbesar di kota mataram, 

dekat denga rumah sakit, dan beberapa objek wisata populer seperti Taman 

Mayura, Pura Meru, Pura Lingsar, Taman Narmada da lain-lain. Hotel ini 

menawarkan beberapa jenis kamar yang bersih dan nyaman seperti kamar 
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Superior, Deluxe, Cabanas, The Plaza Suite dan The Presidential Suaite. Selain 

itu juga hotel ini di lengkapi dengan berbagai macam fasilitas seperti tempat 

meeting yang nyaman dengan dekorasi yang modern, tempat melangsungkan 

pernikahan dan theater, tersedia juga shuttle bus apabila anda ingin berkeliling 

kekota mataram sampai berkunjung kepantai senggigi yang merupakan tempat 

wisata terkenal  di lombok. Lombok Plaza Hotel & Convention memiliki 142 

kamar dengan berbagai tipe seperti yang tertera pada tabel di bawah ini: 

Tabel I 

Jumlah Tipe Kamar dan Tarif kamar di Lombok Plaza Hotel & Convention  

No Jenis Kamar Jumlah Rate/Night  

1 Superior Room 107 IDR 750.000,- 

2 Deluxe Room 6 IDR 850.000,- 

3 Cabanas Room 18 IDR 1.200.000,- 

4 Cabanas Suite 4 IDR 1.400.000,- 

5 The Plaza Suite 3 IDR 1.600.000,- 

6 President Suite 4 IDR 2.500.000,- 

Jumlah 142 

 

Lombok Plaza Hotel juga menyediakan fasilitas meeting roomdengan 

berbagai kelas style dengan kapsitas yang berbeda, seperti yang tertera pada tabel 

di bawah ini. 

 

Tabel II 



42 
 

Kapasitas Meeting Room di Lombok Plaza Hotel & Convention 

Meeting Room Standing Theatre Class U Shape Round Table 

Sri Cakra 500 400 150 150 200 

Sri Mataram 1000 500 200 150 250 

Pajang 100 170 100 50 80 

Mandalika I 75 100 50 40 50 

Mandalika II 75 100 50 40 50 

Pejanggik 100 170 100 50 80 

Rinjani 100 170 100 50 80 

Executive Room I    12  

Executive Room II    12  

Executive Room III    12  

 

Lombok Plaza Hotel & Convention yaitu Hotel yang berbadan hukum PT. 

Sinar Mas Cakra Buana dan hotel ini merupakan City Resort Hotel. Pemilik dari 

hotel ini yaitu Bapak Anggi.Lombok Plaza Hotel & Convention merupakan salah 

satu bagian dari City Resort Hotel & Convention. Jadi Lombok plaza ini bisa di 

sebut hotel business. Hotel ini menawarkan beberapa jenis kamar yang bersih dan 

nyaman seperti Superior Room,Deluxe Room,Cabanas Room, Cabanas Suite,The 

Plaza Suite dan President Suite yang di lengkapi dengan beberapa fasilitas di 

dalam kamar seperti Lemari, Safety deposit box, Pembuat teh dan kopi, IDD Line, 

Kulkas / mini bar, AC,Tv, Hot/ Cold Water. Selain itu, juga menawaran beberapa 

fasiltas lainnya seperti Prime Restaurant, Prime Bar, Pool Bar, Room Service, 
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The Plaza Karaoke, Lobby Launge, Plaza SPA, Pool Side, Parking Area, Layanan 

Tiket, Tenis Meja, Tour, Laundry Service, Kolam Renang, Penitipan Bayi, Antar 

Jemput Bandara, Money Change. 

 
3.2.  Struktur Organisasi Lombok Plaza Hotel & Convention 

Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian 

serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan 

kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang diharapkan dan di inginkan. 

Struktur organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan 

antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktifitas dan fungsi 

dibatasi. 

Bagan 1. 

Struktur Organisasi Lombok Plaza Hotel & Convention 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asst. 
Sales& 

Marketing 

FO 
Manager 

Asst. F & B 
Manager 

Cordinator 
Kitchen 

Asst. HR 
Manager 

Chief 
Enginnering 

Executive 
Housekeeper 

Asst. Chief 
Accounting 

General 
Manager 



44 
 

Susunan personil dari tim management Lombok Plaza Hotel & Convention 

sesuai dengan struktur organisasi hotel, yaitu sebagai berikut: 

 General Manager   : Didi Kuswardi 

 Front Office Manager  : Rofinus Surdi 

 Chief Accounting   : Yeni Angreni 

 Exc. Housekeeper   : M. Isnaini 

 Asst Salles Manager   : Hellen Primadona 

 Human Resource Manager : Fathul Aziz 

 Asst. Food & Beverage Manager : Ni Nyoman Susilawati 

 Coordinator Kitchen  : Setya Utama 

 Chief Engineering   : Ketut Sarta 

 

3.3. Job Description 

Job discription adalah suatu dokumen singkat dari informasi faktual yang 

merupakan tugas-tugas yang harus dilakukan dan merupakan pertanggung 

jawaban yang melekat erat pada sebuah jabatan tertentu. Adapun job description 

yang ada di Lombok Plaza Hotel sebagai berikut: 

2.3.1. General Manager 

General Manager merupakan fungsi jabatan kerja pada sebuah perusahaan 

yang bertugas memimpin, mengelola dan mengkoordinasikan semua hal yang 

berkaitan jalannya roda perusahaan. 

Berikut ini tugas dan tanggung jawab general manager: 

1. Memimpin perusahaan dan menjadi motivator bagi karyawannya 

2. Mengelola operasional harian perusahaan 
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3. Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasi, mengawasi dan mengalisis 

semua aktivitas bisnis perusahaan 

4. Mengelola perusahaan sesuai dengan visi dan misi perusahaan 

5. Merencanakan, mengelola dan mengawasi proses penganggaran di 

perusahaan 

6. Merencanakan dan mengontrol kebijakan perusahaan agar dapat berjalan 

degan maksimal 

7. Memastikan setiap departemen melakukan strategi perusahaan dengan efektif 

dan optimal 

8. Mengelola anggaran keuangan perusahaan 

9. Memutuskan dan membuat kebijakan untuk kemajuan perusaahan 

10. Membuat prosedur dan standar perusahaan 

11. Membuat keputusan penting dalam hal investasi, integrasi, aliansi dan 

divestasi 

12. Merencanakan dan mengeksekusi rencana startegis perusahaan jangka 

menengah dan jangka panjang untuk kemajuan perusahaan 

13. Menghadiri pertemuan, seminar, konferensi maupun pelatihan 

2.3.2. Assisten Sales & Marketing Maneger 

Tugas dan tanggung jawab: 

1. Terlibat dalam layanan pelanggan yang superior dengan menyediakan 

informasi yang tersedia 

2. Tetap dalam penjualan bahkan dalam menghadapi kegagalan 



46 
 

3. Menunjukkan produk dan layanan yang dianggap perlu oleh klien dan 

manajemen 

4. Jadwal janji temu dan rapat seperlunya 

5. Jawaban pertanyaan dari klien 

6. Membuat pengetahuan produk tersedia bagi diri sendiri dan orang-orang 

penjualan lainnya melalui berbagai sumber 

7. Menemukan cara menjual produk dalam menghadapi pasar turun 

8. Teliti basis klien untuk menemukan jenis pelanggan baru dan menjualnya 

sesuai dengan itu 

9. Membuat rencana untuk mendapatkan pelanggan dan kemudian 

mempertahankannya berdasarkan jaminan atau jaminan 

10. Menganalisis dan membuat rencana untuk melibatkan target pasar 

11. Menganalisis persaingan untuk membuat rencana untuk keterlibatan 

12. Membuat produk menarik bagi target pasar 

13. Melatih orang penjualan lainnya dalam seni penjualan 

2.3.3. Front Office Manager 

Tugas dan tanggung jawab: 

1. Menyeleksi, menempatkan, melatih dan mengevaluasi karyawan front office. 

2. Memastikan bahwa semua staff di front office menguasai sistem komputer 

hotel, etika menerima telepon dan standard operasional yang ada di hotel. 

3. Menjaga keharmonisan kerja dengan penjualan dan pemasaran tentang harga 

kamar 

4. Menyambut tamu VIP 
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5. Menangani keluhan tamu yang tidak bisa diselesaikan oleh bawahannya 

6. Membuat laporan bulanan tentang daftar tamu, tingkat hunian maupun 

untung/rugi di bagian kantor depan 

7. Menjaga kedisiplinan petugas kantor depan dengan memberikan peringatan 

dan sanksi bagi yang melanggar ketentuan. 

8. Meningkatkan kualitas dan prestasi karyawan yang berprestasi dengan 

memberikan penghargaan 

9. Membuat budget tahunan, menganalisis operasi dan pendapatan hotel secara 

harian dari sisi pendapatan, rata-rata harga kamar 

2.3.4. Chief Enginnering 

Tugas dan tanggung jawab: 

1. Bertanggung jawab atas penyediaan energi, perbaikan, pemeliharaan 

peralatan sarana dan bangunan, mewujudkan keselamatan kerja, sanitasi serta 

kebersihan dan keindahan kebun/lingkungan sesuai dengan ketentuan standar 

yang tersedia untuk menjamin kelancaran pengusahaan 

2. Menyusun anggaran Engineering Departement 1 kali setahun 

3. Menyusun dan mengembangkan sistim pemeliharaan dan perbaikan peralatan 

maupun sarana agar masing-masing berfungsi sesuai dengan kebutuhan. 

4. Menyusun rencana-rencana/program tahunan. 

5. Mengusahakan mengadakan perbaikan spare part alat-alat kerja dan 

engineering supplies yang diperlukan sesuai dengan rencana kerja dan 

anggaran menurut prosedur yang berlaku. 
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6. Merencakan pemetaan landscaping sehingga mempunyai daya tarik dan 

keindahan yang khas. 

7. Merencanakan, mengusulkan penggantian perbaikan peralatan dan sarana-

sarana penunjang menurut prioritas sesuai dengan anggaran kebutuhan. 

8. Merencanakan dan menyiapkan serta mengevaluasi design dan spisifikasi 

proyek sesuai dengan permintaan atas petunjuk management. 

9. Mengamati dan menentukan kebutuhan trainingstaff Engineering 

Departement dan bekerja sesuai dengan man power manager dalam 

melaksanakan tugas training tersebut. 

10. Menyusun dan mengembangkan Policy dan Prosedure antara lain mengenai 

safety. 

11. Menjalin hubungan baik dengan instansi pemerintah dan swasta. 

12. Melakukan dan mengikuti rapat dan inspeksi sesuai dengan jadwal yang telah 

ditentukan  

13. Mengatur dan menata sistim pengadaan dan kerahasiaan kunci-kunci kamar 

dan kantor.  

14. Mengambil langkah-langkah pengendalian seandainya terjadi selisih antara 

anggaran dan pencapaian. 

15. Mengusahakan dan mencari cara-cara baru dalam rangka memelihara dan 

memperbaiki peralatan dan sarana penunjang pengolahan hotel sehingga 

meningkatkan daya guna dan efisien kerja. 
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16. Menilai hasil kerja kontraktor serta membandingkan dengan persyaratan 

kontrak yang telah dimufakati untuk selanjutnya bila perlu meninjau kontrak 

kerja yang bersangkutan. 

17. Memeriksa, meneliti sarana dan peralatan penunjang pengelolaan hotel untuk 

dicocokkan dengan kapasitas dan standar yang diperlukan serta ketentuan-

ketentuan pemerintah yang berlaku. 

18. Memonitor kondisi fungsi peralatan dan sarana penunjang pengusahaan hotel 

melalui guest comment, minutes inspection, comment management dan 

departement head maupun staff lainnya. 

19. Meneliti, memeriksa dan mengarahkan scheduling kerja staff engineering 

departement. 

20. Membandingkan realisasi dengan anggaran dan menganalisa perbedaan 

pencapaian setiap bulan. 

21. Mengevaluasi staff engineering sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang 

berlaku. 

22. Membuat laporan realisasi anggaran dan rencana kerja kepada management 

setiap bulan. 

23. Melakukan tugas lain sesuai dengan petunjuk management. 

2.3.5. Executive Housekeeper 

Tugas dan tanggung jawab: 

1. Secara konsisten menawarkan layanan profesional, ramah dan menarik 

2. Pimpin dan kelola operasi sehari-hari departemen dan pastikan standar layanan 

diikuti 
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3. Menghadapi kekhawatiran tamu dan bereaksi dengan cepat, mencatat dan 

memberitahukan departemen yang tepat sesuai kebutuhan 

4. Lakukan pertemuan departemen yang dijadwalkan secara teratur 

5. Mengelola anggaran departemen secara bertanggung jawab secara fiskal 

6. Mengawasi perekrutan dan pelatihan semua Rekan Rumah Tangga 

7. Saldo kebutuhan operasional, administrasi dan kebutuhan rekan kerja 

2.3.6. Assistent Food & Beverage Manager 

Tugas dan tanggung jawab: 

1. Mengorganisir, mengawasi dan menilai, mengerahkan dan melakukan 

tindakan perbaikan dalam kegiatan operasional di Devisi  Food and 

Beverage. 

2. bertanggung jawab atas kelancaran kegiatan administrasi penjualan makanan 

dan minuman di Food & Beverage Outlet. 

3. Menyusun master cash budget/estimate terhadap posisi kas untuk periode 

tertentu  di masa mendatang. 

4. mengawasi seluruh kegiatan di setiap Food & Beverage Outlet. 

5. Mengawasi dan memeriksa persiapan operasional kebersihan, sanitasi, 

higienitas dan kerapihan lingkungan kerja, peralatan dan karyawan. 

6. memerikas dan menyetujui jadwal kerja yang dibuat supervisor. 

7. Menangani langsung tamu-tamu VIP. 

8. melaksanakan rapat secara periodik dengan para supervisor di F & B Outlet 

untuk membahas permasalahan yang timbul. 
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9. Melakukan evaluasi terhadap bawahan baik secara langsung maupun tidak 

langsung secara periodik. 

10. Mengadakan koordinasi dengan bagian yang terkait dalam pembuatan menu, 

promosi dan pelatihan karyawan. 

11. Mengawasi keluhan tamu dan mengawasi mutu produk, pelayanan serta 

suasana kerja di F & B department. 

12. Menciptakan suasana kerja yang harmonis di seluruh F & B Dept. Serta 

menjalin hubungan yang harmonis dengan bagian lain. 

13. Membuat analisis tentang mutu product, pelayanan dan tanggapan yang 

diperoleh dari para tamu. 

14. Memeriksa dan meyetujui/menolak pengajuan permintaan pembelian 

barang/bahan. 

2.3.7. Coordinator Kitchen 

Tugas dan tanggung jawab: 

1. Mengawasi banyak aspek yang beragam dari restoran 

2. Bekerjasam dengan koki lainnya, membuat item menu dan menentukan 

kebutuhan persediaan makanan. 

3. Mengembangkan penawaran menu 

4. Menghitung kebutuhan pasokan restoran dan memperkirankan biaya 

5. Memastikan restoran memenuhi semua peraturan termasuk sanitasi dan 

keselamatan pedoman. 

6. Mampu menciptakan resep baru dan persiapan item maju, sementara 

menugaskan tugas kurang rumit untuk koki lain. 
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7. Bertanggung jawab atas keberhasilan dan kegagalan dari sebuah restoran. 

2.3.8. Assistent Chief Accounting 

Tugas dan tanggung jawab: 

1. Uang tunai diterima dan diperiksa secara teliti dengan menggunakan 

dokumen yang benar.  

2. Uang tunai yang diterima, diperiksa secara teliti dan uang  kembalian yang 

benar diberikan. 

3. Tanda terima disiapkan secara teliti dan dikeluarkan bila dibutuhkan.  

4. Transaksi non-tunai diproses sesuai dengan prosedur keuangan perusahaan.  

5. Transaksi segera dicatat dengan cepat, tepat dan benar.  

6. Bila pembayaran dibutuhkan, dokumen diperiksa dan uang tunai dikerluarkan 

sesuai dengan prosedur perusahaan. 

7. Prosedur penyesuaian dilakukan pada waktu yang telah ditetapkan sesuai 

dengan kebijakan perusahaan. 

8. Uang tunai dipisahkan dari hasil/keuntungan sebelum prosedur penyesuaian 

dan disimpan sesuai dengan prosedur perusahaan. 

9. Pembacaan register/terminal atau pencetakan/print out diterntukan secara 

teliti dimana perlu. 

10. Dokumen tunai dan non-tunai dibawa dan diserahkan sesuai dengan   

prosedur pengamanan perusahaan 

11. Uang tunai dihitung secara teliti. 

12. Dokumen non-tunai dihitung secara teliti. 
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13. Penyesuaian antara pembacaan register/terminal serta jumlah transaksi non-

tunai ditentukan secara teliti. 

14. Keuntungan/hasil dicatat sesuai dengan prosedur perusahaan. 

15.  Bertanggung jawab operasional Front Office cashier setiap harinya. 

16. Unit ini berhubungan dengan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan 

untuk memproses dan menyesuaikan transaksi keuangan  

17. Memproses Tanda terima dan Pembayaran 

2.3.9. Assistent Human Resource Manager 

Tugas dan tanggung jawab: 

1. Mengembangkan dan menerapkan strategi SDM dan inisiatif selaras dengan 

strategis bisnis secara keseluruhan 

2. Mendukung kebutuhan bisnis saat ini dan masa depan melalui 

pengembangan, keterlibatan, motivasi dan pelestarian sumber daya manusia. 

3. Mengembangkan dan memantau keseluruhan HR, sistem, taktik dan prosedur 

di seluruh organisasi. 

4. Memelihara lingkungan kerja yang positif 

5. Bertanggung jawab ketika merekrut karyawan yang di butuhkan oleh 

perusahaan dengan melakukan seleksi interview. 

6. Mengecek kebenaran data karyawan sebelum calon karyawan diterima. 

7. Orientasi pengenalan kerja kepada karyawan baru. 

8. Menyiapkan kontrak kerja kepada  semua karyawan. 

9. Mengawasi dan mengelola sistem penilaian kinerja yang mendorong kinerja 

tinggi. 
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10. Melaporkan kepada menejemen dan memberikan dukungan keputusan 

melalui metrik HR. 

11. Mengatasi masalah yang berhubungan dengan pengadilan serta mengenai 

ketenagakerjaan. 

12. Mengusulkan kepada atasan mengenai system penggajian dan memberikan 

motivasi kepada karyawan. 

13. Menjalin hubungan baik dengan pemerintah mulai dari tingkat paling bawah 

sampai tingkat yang paling atas. 

14. Dapat bekerja sama dengan seluruh karyawan departement heads dalam 

menyelesaikan masalah. 

15. Mengkoordinir dan melakanakan kegiatan-kegiatan seperti ibadah bersama, 

hiburan, olahraga, dan lainya. 

16. Mengadakan perkembangan tenaga kerja bersama General Manager. 

 

2.4. Job Spesification 

Job spesification adalah syarat-syarat yang di perlukan pegawai atau karyawan 

seperti tentang latar belakang pendidikan, pengalaman, kemampuan dan 

kompetensi atau hal-hal lain yang berhubungan dengan pekerjaan. 

2.4.1. General Manager 

1. Menguasai minimal 3 (tiga) bahasa asing. 

2. Mempunyai pendidikan minimal Diploma III Pariwisata/memiliki dasar 

pendidikan penyelenggaraan Hotel dan Restaurant. 

3. Mememiliki pengetahuan yang luas dalam bidang Pariwisata. 

4. Memahami tentang managemen Pariwisata. 
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5. Mampu berdiplomasi terhadap semua pihak. 

6. Mempunyai pengalaman kerja minimal lima sampai dengan sepuluh tahun 

pada hotel yang berbintang. 

7. Pernah menduduki jabatan sebagai Departement Head selama bekerja di hotel 

berbintang. 

2.4.2. Assisten Sales & Marketing Maneger 

1. Menguasai bahasa inggris dengan baik. 

2. Mampu berdiplomasi dengan pihak luar.  

3. Memiliki pengalaman kerja pada Salles & Marketing pada hotel berbintang 

minimal 5 (lima) tahun. 

4.  Pendidikan terakhir minimal Diploma III yang sesuai dengan jurusan. 

2.4.3. Front Office Manager 

1. Menguasai minimal 3 (tiga) bahasa asing dengan baik, terutama Bahasa 

inggris. 

2. Pendidikan terakhir minimal Diploma III Pariwisata yang diprogramkan. 

3. Memiliki pengetahuan yang luas tentang Front Office. 

4. Mampu memimpin bahawan dengan baik. 

5. Memiliki pengalaman kerja pada Front Office Departement pada hotel 

berbintang minimal 5 (lima) tahun. 

2.4.4. Chief Engineering 

1. Memiliki pengetahuan mengenai peralatan listrik. 

2. Tamat dari akademik bagian yang telah diprogramkan.  

3. Menguasai bahasa inggris dengan baik. 
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4. Pendidikan minimal Diploma III yang diprogramkan. 

2.4.5. Executive Housekeeper 

1. Menguasai bahasa inggris dengan baik. 

2. Lulus dari akademik Pariwisata yang di programkan. 

3. Memiliki pengalaman kerja selama 5 (lima) tahun. 

2.4.6. Assisten Food & Beverage Manager 

1. Menguasai bahsa inggris dengan baik. 

2. Lulusan dari sekolah/akademik Pariwisata yang telah diprogramkan. 

3. Pernah bekerja di restauran yang bertaraf internasional atau hotel yang 

berbintang. 

4. Memiliki pengetahuan yang luas tentang Food & Beverage. 

5. Memiliki pengalaman kerja minimal 6 tahun. 

2.4.7. Coordinator Kitchen 

1. Orangnya jujur dan terpercaya. 

2. Berpengalaman dalam fungsi pengendalian biaya. 

3. Kemahiran dalam microsoft word, excel, dan akuntansi software. 

4. Menguasai bahasa minimal bahsa inggris. 

5. Memiliki pengalaman kerja minimal lima tahun di industri perhotelan. 

6. Memiliki sifap professional yang luar biasa. 

7. Memiliki  kepribadian etika kerja dan pengetahuan teknis. 

8. Memiliki sikap kemauan untuk mendukung hotel dalam perkembangannya. 

2.4.8. Assisten Chief Accounting 

1. Mengetahui/menguasai pembukuan laporan jurnal. 
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2. Memiliki pendidikan Diploma III pada bidang Accounting atau bagian 

keuangan yang diprogramkan. 

3. Menguasai bahasa inggris dengan baik. 

4. Memiliki pengalaman bekerja pada bagian Accounting di Hotel yang 

berbintang atau perusahaan lain yang bersangkutan dengan keuangan. 

5. Mampu memimpin bawahan dengan baik. 

2.4.9. Assistent Human Resource Manager 

1. Memiliki sertifikat yang di setujui oleh perguruan tinggi dan pernah training 

2. Pengalaman 2 tahun dengan kualifikasi professional. 

3. Pengalaman 5 tahun pada computerized personal dan payroll system. 

4. Memahami mengenai UU ketenagakerjaan. 

 

2.5. Hubungan antar Bagian 

Dalam melakukan kegiatan di hotel, perlu adanya kerja sama yang baik antar 

departemen agar kegiatan yang dilakukan dapat berjalan dengan lancar dan 

efisien. Adapun kegunaan dan fungsi dari adanya kerja sama yang baik adalah 

sebagai media pemberi informasi dan pandangan atau pendapat. 

2.5.1. F & B Departement dengan Sales & Marketing Departement 

1. Menginformasikan program-program tertentu yang ada di F & B kebagian 

sales & marketing 

2. Bagian sales & marketing menginformasikan kepada F & B tentang 

pemesanan untuk penyelenggaraan special function atau rapat (meeting)agar 

dapat di tindak lanjuti olehdepartement F & B. 
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2.5.2. F & B Departement dengan Front Office Departement 

1. Meminta daftar tamu yang sedang menginap di hotel (guest in house list) agar 

bisa mempersiapkan porsi untuk breakfats. 

2. Meminta daftar tamu-tamu yang akan datang (expected arrival list) agar  

dapat mempersiapkan welcome drink ataupun fruit basket on arrival. 

3. Front Office menginformasikan tentang tamu-tamu VIP yang menginap di 

hotel dan permintaan khusus lainya seperti pengadaan rangkaian buah dalam 

kamar, honeymooner cake dan  birthday cake. 

2.5.3. F & B Departement denganEnginering Departement 

1. Memperbaiki peralatan mekenik atau elektrik di F & B Departement yang 

rusak seperti mesin pembuat es, mesin pembuat kopi, mesin pencuci piring, 

AC dan lain-lain. 

2. Memperbaiki furniture di restauran atau bar. 

3. Mengganti lampu-lampu di restautan, bar dan kitchen. 

4. Melakukan perbaikan fisik di restauan, bar dan kitchen. 

2.5.4. F & B Departement denganHousekeeping Departement 

1. Room boy menginformasikan kepada room service bila ada peralatan 

makanan yang hrus di angkat (clear up) dan bekerjasama dalam mengantar 

fruit basket ke kamar sebelum tamunya tiba. 

2. Houseman bertanggung jawab atas kebersihan restauran dan bar atau outlet-

outlet yang ada. 

3. Laundry bertanggung jaawab dalam menyediakan linen-linen bersih yabg di 

gunakan di F & B departement. 
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2.5.5. F & B Departement denganAccounting Departement 

1. Mengirakan purchase requestion untuk pembelian peralatan, barang, atau 

bahan yang di butuhkan di F & B departement. 

2. Bersama-sama melakukan inventory terhadap minuman atau bahan 

pembuatan minuman di bar. 

3. Membuat perencanaan biaya (budgeting) untuk di opersional di F & B dan 

mengirimkan ke bagian accounting untuk di analisis. 

4. Bekerjasama dalam penetapan makanan dan minuman. 

5. Accounting menganalisis tinggi rendahnya F & B cost. 

6. Membuat lappran ke bagian accounting tentang biaya cantin untuk karyawan. 

2.5.6. F & B DepartementdenganHR Manager 

1. Human Resource Departement menangani masalah-masalah yang 

berhubungan dengan karyawan seperti asuransi kesehatan, jamsostek, 

promosi jabatan dan lain-lain. 

2. Menangani administrasi penerimaan karyawan baru atau trainee di F & B 

departement. 

3. Bekerja sama dengan F & B Manager atau Chief dalam melakukan penilaian 

kualitas karyawan, hasil kerja, loyalitas dan dedikasinya terhadap perusahaan. 

4. Melakukan teguran-teguran apabila ada karyawan F & B yang melakukan 

tindakan yang menyimpang dari ketentuan perusahaan. 

5. Mengakomodasikan semua keluhan karyawan F & B Departement dan 

membicarakanya dengan management. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

4.1.  Gambaran Umum Prime Restaurant Lombok Plaza Hotel & 

Convention 

Prime Restaurant Lombok Plaza Hotel buka 24 jam. Menu yang di sediakan, 

makanan Barat (Western Food), makanan China (Chines Food),  dan makanan 

Indonesia (Indonesian Food). Prime Restaurant ini memiliki kapasitas 156 tempat 

duduk. Dinner di tempat ini juga dilengkapi dengan hiburan Live musik setiap 

hari. Di Prime Restoran ini terbagi menjadi tiga shiftyaitu untuk shift pagi 

biasanya karyawan yang masuk berjumlah lima (5) orang termasuk dengan 

Supervisor, begitu pula dengan shift sore. Untuk shift malam hanya satu (1) orang 

saja, apabila ada banyak group yang makan siang maka akan ada penambahan 

satu orang karyawan yang akan masuk jam 12.00-21.00. di restauran ini terdapat 

beberapa jenis pelayanan yaitu: (1) untuk breakfast menggunakan Buffe, dimana 

tamu mengambil sendiri  makanan yang di hidangkan di atas meja. (2) untuk 

makan siang biasanya dengan cara a’la cartedan  Buffet,  a’la carte 

merupakandimana daftar makanan dalam menu di beri harga terpisah,sedankan 

untuk buffedi khususkan untuk tamu yang datangnya dengan rombongan atau 

group yang telah melakukan reservasi sebelumnya. (3) untuk makan malam sama 

sistem pelayanannya dengan makan siang. (4) room service yaitu tamu akan 

memesan makanan maupun minuman melalui telepon yang akan di terima oleh 

kasir dan menyampaikan ke kitchen. 
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Adapun struktur organisasi di bagian Food & Beverage Service pada Lombok 

Plaza Hotel & Convention: 

 

Bagan 2. 

Struktur Organisasi Bagian Food &Beverage Service 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Susunan pesonil sesuai dengan struktur organisasi di bagian Food & 

Beverage service di Lombok Plaza Hotel & Convention yaitu sebagai berikut: 

 Asst. Food & Beverage   : Ni Nyoman Susilawati 

 F & B Service Supervisor   : I Gst Gd Suarditha 

 F & B Service Supervisor   : Ida Bagus Yoga 

 Banquet Supervisor   : Deqi Zulkarnaen 

 Captain Waiter    : M Yazoar 

F & B Service 
Supervisor 

Captain 
Waiter 

Waiter/s 
(pramusaji) 

Bartender 

Banquet 
Superrvisor 

Asst. F & B 
Manager 
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 Bartender     : I Wayan Sukariana 

 Pramusaji (Waiter/s)   : 1. Zia Ulhak 

2. Ni Nengah Sri Ayu W. 

3. Kharisama Hariadi 

4. Farhan Mahendra 

5. Komang Hanggi Dea D. 

6. Nengah Farida 

7. Sopyan Hadi 

8. Gilang Ramadan 

9. Nurhasanah 

 
 

4.2. Job Description 

1.  Asst. Food & Beverage Manager 

Tugas dan tanggung jawabnya adalah: 

1. Mengorganisir, mengawasi dan menilai, mengerahkan dan melakukan 

tindakan perbaikan dalam kegiatan operasional di Devisi  Food and 

Beverage. 

2. bertanggung jawab atas kelancaran kegiatan administrasi penjualan 

makanan dan minuman di Food & Beverage Outlet. 

3. Menyusun master cash budget/estimate terhadap posisi kas untuk periode 

tertentu  di masa mendatang. 

4. mengawasi seluruh kegiatan di setiap Food & Beverage Outlet. 
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5. Mengawasi dan memeriksa persiapan operasional kebersihan, sanitasi, 

higienitas dan kerapihan lingkungan kerja, peralatan dan karyawan. 

6. memerikas dan menyetujui jadwal kerja yang dibuat supervisor. 

7. Menangani langsung tamu-tamu VIP. 

8. melaksanakan rapat secara periodik dengan para supervisor di F & B Outlet 

untuk membahas permasalahan yang timbul. 

9. Melakukan evaluasi terhadap bawahan baik secara langsung maupun tidak 

langsung secara periodik. 

10. Mengadakan koordinasi dengan bagian yang terkait dalam pembuatan 

menu, promosi dan pelatihan karyawan. 

11. Mengawasi keluhan tamu dan mengawasi mutu product, pelayanan serta 

suasana kerja di F & B department. 

12. Menciptakan suasana kerja yang harmonis di seluruh F & B Dept. Serta 

menjalin hubungan yang harmonis dengan bagian lain. 

13. Membuat analisis tentang mutu product, pelayanan dan tanggapan yang 

diperoleh dari para tamu. 

14. Memeriksa dan meyetujui/menolak pengajuan permintaan pembelian 

barang/bahan. 

2.  Food & Beverage Sevice Supervisor 

Tugas dan tanggung jawabnya adalah: 

1. Memeriksa kelengkapan dan kebersihan areal kerja F & B Departement. 

2. Menyiapkan rencana kerja dan peralatan kerja yang diperlukan. 

3. Melatih bawahan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan. 
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4. Mengawasi semua kegiatan karyawan. 

5. Menangani semua masalah yang tidak dapat di atasi oleh bawahan. 

3.  Banquet Supervisor 

Tugas dan tanggung jawabnya adalah: 

1. Memeriksa kelengkapan dan kebersihan areal kerja banquet. 

2. Menyiapkan rencana kerja dan peralatan kerja yang diperlukan. 

3. Melatih bawahan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan. 

4. Mengawasi semua kegiatan karyawan. 

5. Menangani semua masalah yang tidak dapat di atasi oleh bawahan. 

4.  Captain Waiter 

Tugas dan tanggung jawabnya adalah: 

1. Bertanggung jawab untuk memimpin karyawan dengan kemampuan 

leadership yang baik 

2. Bertanggung jawab dalam mengawasi dan mengontrol jalannya 

operasional 

3. Mengawasi inventori restoran 

4. Bertanggung jawab dalam peningkatan kemampuan pelayanan (servis) 

tamu dengan baik 

5. Bertanggung jawab dalam memberikan training kepada seluruh karyawan 

untuk dapat meningkatkan kinerja masing-masing karyawan 

6. Bertanggung jawab untuk membimbing, memimpin dan mengarahkan 

karyawan dengan baik dan benar dalam menjalankan tugas dan 

tanggungjawabnya sesuai 
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5.  Pramusaji (Waiter/s) 

Tugas dan tanggung jawab pramusaji  adalah: 

1. Menyambut tamu yang datang ke restoran 

2. Mecantat pesanan tamu 

3. Mengirimkan pesanan tamu ke kitchen 

4. Membawakan pesanan ke tamu 

5. Melakukan clear-up table. 

6. Melakukan set-up table 

 

4.3. Job Specification 

.Asst. F & B Manager 

1. Menguasai bahasa inggris dengan baik. 

2. Lulusan dari sekolah/akademik Pariwisata yang telah diprogramkan. 

3. Pernah bekerja di restauran yang bertaraf internasional atau hotel yang 

berbintang. 

4. Memiliki pengetahuan yang luas tentang Food & Beverage. 

5. Memiliki pengalaman kerja minimal 6 tahun. 

2. Supervisor 

1. Bisa berbahasa inggris dengan baik. 

2. Mampu mempertanggung jawabkan pekerjaan dan bisa memimpin bawahan 

saat Manager tidak ada di hotel. 

3. Memiliki pengalaman kerja pada hotel berbintang sesuai dengan 

departemen yang dijabati. 

4. Pendidikan minimal Diploma III Pariwisata yang di programkan. 
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3. Captain Waiter 

1. Pendidikan akademik pariwisata. 

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

3. Memiliki keinginan yang kuat terhadap penjualan dan bersedia menerima 

tantangan. 

4. Berpenampilan yang menarik, mampu mengawasi dan mengkoordinir 

operasional harian di area kerja yang menjadi tanggung jawabnya. 

5. Memastikan bahwa bawahan telah melaksanakan disiplin dengan baik. 

4. Pramusaji (Waiter/s) 

1. Memiliki latar pendidikan pariwisata. 

2. Memiliki kemampuan berbahasa inggris dengan baik. 

3. Memiliki rasa percaya diri yang tinggi. 

4. Penuh rasa tanggung jawab. 

5. Suka bekerja keras. 

6. Memiliki sifat yang ramah dan suka bergaul dengan siapa saja. 

 

4.4. Peralatan Keja 

Peralatan kerja yang di pergunakan pada bagian restoran cukup banyak 

jenisnya sehingga dapat di golongkan menjadi beberapa jenis. Adapun peralatan 

kerja yang digunakan di Food & Beverage Service di Lombok Plaza Hotel & 

Convention sebagai berikut: 

1. Cutteleries & Silver Wares: adalah peralatan makan dan minum yang 

terbuat dari stainlees steel, logam, gold, silver dan plastik. (lihat pada 

daftar gambar) 
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 Dinner Knife: pisau besar yang disajikan untuk hidangan utama. 

 Disert Knife: pisau untuk hidangan penutup 

 Dinner Fork: Garpu daging, di gunakan untuk semua hidangan yang 

di sajikan sebagai hidangan utama 

 Soup Spoon: sendok untuk Soup 

 Dinner Spoon: sendok makan besar, biasanya digunakan untuk 

mengambil makanan sebagai pengganti serving spoon 

 Disert Spoon: Sendok untuk menyantap hidangan penutup 

 Disert Fork: garpu untuk hidangan pembuka atau penutup 

 Serving Spoon: Sendok besar untuk penyajian makanan 

 Serving Fork: garpu besar untuk penyajian makanan 

 Tea Spoon: sendok untuk teh 

 Soup Laddle: sendok besar bertangkai bengkok digunakan untuk 

mengambil soup 

 Ice cream Spoon: sendok es krim 

 Cake  Fork: garpu untuk menyantap hidangan cake 

2. Chines Wares adalah peralatan makan dan minum yang terbuat dari 

keramik. (lihat pada daftar gambar ) 

 Dinner Plate: untuk menyajikan hidangan utama. 

 Disert Plate: untuk menyajikan hidangan pembuka atau penutup 

 B & B Plate:  untuk menyajikan roti dn mentega 

 Tea Cup: untuk menyajikan teh 

 Capucino Cup: untuk menyajikan kopi 
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 Cereal Bowl: piring cekung untuk menyajikan bubur atau sereal 

 Paper Shaker: untuk menyimpan marica 

 Tea & Coffe Pot: poci untuk tempat teh/kopi 

 Egg Stand:  tempat untuk menyajikan telur rebus 

 Plate for Pizza: piring untuk pizza 

 Soup Cup & saucer: mangkuk berbentuk cangkir dengan ukuran lebih 

besar dan mempunyai pegangan di kanan kirinya untuk menyajikan 

sup cair 

 Tea saucer:  tatakan tea cup 

 Ashtrai: asbak untuk abu rokok 

3. Linensadalah kain untuk keperluan  opeasional restoran.(lihat pada daftar 

gambar ) 

 Napkin:  kain digunakan untuk membersihkan  mulut dan jari ketika 

makan dan selesai makan. 

 Table Cloth: taplak meja 

 Table mat: alas untuk piring yang digunakan untuk satu orang / 

perorangan. 

 Buffet cloth: taplak meja khusus di gunakan untuk prasmanan. 

 Skirting/table skirting: untuk menutup keliling bagian samping meja 

prasmanan 

 Seat Cover: sarung kursi 

4. Glass Waresadalah peralatan makan dan minum yang terbuat dari kaca. 

(lihat pada daftar gambar ) 
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 White wine glass: untuk menyajikan anggur putih 

 Red wine glass:  untuk menyajikan anggur merah 

 Juice Glass:  untuk menyjikan jus 

 Ice Creame Glass: untuk menyajikan es krim 

 High Ball glass:  untuk menyajikan soft drink 

 Cooctail Glass: untuk menyajikn koktil 

 Bear Mug: gelas untuk menyajikan ber 

 Shot  Glass: gelas kecil untuk mengukur 

 Water Goblet: gelas untuk menyajikan air es 

 Collin Glass: untuk menyajikan mixed drink 

 

4.5. Standar Operasional Prosedure (SOP) Pramusaji 

SOP sangat berperan penting dalam kesuksesan jalannnya operasional suatu 

restaurant. Berikut ini adalah SOP pelayanan makanan oleh pramusaji :  

1. Menyambut tamu yang datang ke restauran 

Standar: harus memberikan salam sembari tersenyum kepada tamu 

Prosedur:  

 Membukan pintu tamu 

 Memberikan salam kepada tamu sesuai waktu 

 Mengantarkan tamu ke meja 

2. Mencatat pesanan tamu 

Standar: setiap tamu yang datang ke restoran harus di berikan buku menu 

dan mencatat pesananya. 
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Prosedur: 

 Menanyakan pesanan tamu 

 Mencatat pesanan tamu 

 Menyebut ulang (repeat) pesanan tamu 

3. Mengirim pesanan tamu ke kitchen melalui komputer 

Standar: pramusaji harus melakukan pengiriman nama makanan/minuman 

pesanan tamu dengan cepat dan tepat 

Prosedur:  

 Mengetik nama makanan/minuman yang akan di terima oleh kitchen 

 Memastikan kembali bahwa orderan telah sampai ke kitchen 

4. Membawakan pesanan ke tamu 

Standar: pramusaji harus mengantar pesanan tamu dengan cepat dan cepat 

Prosedur: 

 Menyiapkan pelengkap makanan 

 Mengantarkan makanan dari kitchen menuju meja tamu  

 Menyajikan makanan  kepada tamu melalui sisi kanan tamu  

 Menawarkan bantuan 

5. Melakukan clear-up table 

Standar: Prmusajiarus melakukan clear up setelah tamu selesai makan 

Prosedur:  

 Pramusaji harus menanyakan kepada tamu apakah sudah selesai makan 

atau belum. 

 Membersihkan peralatan makan dan minum mealui sisi kiri tamu 
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 Mebawakan peralatan kotor ke steward untuk di cuci 

6. Melakukan SetUp Table 

Standar: Pramusaji harus menggantikan peralatan makan danminum 

dengan yang baru. 

Prosedur:  

 Setelah peralatan kotor sudah diangkat semua, kemudian pramusajiakan 

membersihkn meja. 

 Menata ulang cuteleries dan napkin diatas meja untuk digunakan 

kembali. 

 

4.6. Komplin Tamu terhadap Nomor Meja 

Adapun beberapa komplin tamu yang penulis temukan selama melakukan 

praktek kerja lapangan di Lombok Plaza Hotel & Convention sebagai berikut: 

1. Contoh komplin tamu dalam masalah pembayaran yang berkaitan dengan 

nomor meja yaitu, tagihan yang sebenarnya milik tamu yang ada di meja 1 

karena salah nomor meja maka tagihan tamu di meja 1 tersebut masuk ke 

tamu yang ada di meja 2. hal itu yang menyebabkan komplin yang dilakukan 

oleh tamu yang ada di meja 2. 

2. Penulis menemukan karyawan yang salah mengantar makanan ke meja tamu 

akibat tidak memperhatikan nomor meja saat membuat pesanan tamu. 

Untungnya makanan yang di antar tersebut belum di makan oleh tamu, dan 

pramusaji pun segera mengganti makanan tersebut, karna masalah tersebut 

diketahui oleh supervisor maka langsung menangani masalah tersebut dengan 
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menyampaikan permohonan maaf kepada tamu atas kelalaian karyawan 

restauran.  

 

4.7. Peranan Pengetahuan Pramusaji terhadap Nomor Meja Bagi 

Kelancaran Operasional Kerja Karyawan Prime Restaurant Lombok 

Plaza Hotel & Convention 

Nomor meja merupakan salah satu komponen meja makan yang ada di restoran. 

Pengetahuan pramusaji terhadap nomor meja ini memiliki peran yang sangat 

penting dan memberikan pengaruh yang besar terhadap kelancaran operasional 

sebuah restoran. Karena nomor meja ini merupakan tanda bagi seorang pramusaji 

untuk mengetahui dan mengantarkan pesanan makanan kepada tamu secara cepat 

dan tepat. Apabila setiap pramusaji di restoran Prime mengetahui dan menghafal 

nomor meja di restoran tersebut, maka dapat dipastikan operasional di restoran 

tersebut berjalan lancar dengan pelayanan yang cepat dan tepat. Namun 

sebaliknya, apabila seorang pramusaji tidak menghafal dan masih menebak-nebak 

nomor meja, maka operasional restoran tersebut terhambat dan dapat 

menimbulkan  kesalahan yang berkaitan dengan penyajian makanan, penyajian 

minuman,  dan  masalah pembayaran. Kesalahan-kesalahan  seperti  ini  dapat  

menimbulkan komplin dari tamu.  

Gambaran beberapa hal yang perlu dilakukan untuk menghindari masalah yang 

berkaitan dengan nomor meja seperti yang telah diuraikan di atas yaitu: 

1. Saling bertukar informasi yang berhubungan dengan operasional restoran antar 

sesama karyawan restoran. 
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2. Seorang manager restoran atau supervisor harus tetap memberikan arahan 

(briefIng) sebelum memulai operasional restoran 

3. Membuat semacam denah (lay out) restoran termasuk letak dan nomor  meja. 

4. Di setiap meja ditaruhkan nomor meja yang jelas 

Selain itu pengetahuan pramusaji terhadap nomor meja merupakan  pengetahuan 

pokok yang harus dimiliki oleh seorang pramusaji. Dengan pengetahuan tersebut 

dapat membantu pramusaji dalam operasional restoran. Mengetahui tata letak dan 

penomoran meja, pramusaji juga akan mudah memberikan saran kepada tamu 

yang berkunjung untuk  mendapatkan meja  dengan pemandangan yang bagus. 

HaI tersebut dapat meningkatkan kepuasan tamu, apabila tamu puas maka dia 

akan tetap kembali lagi ke restoran tersebut. Hal ini akan meningkatkan 

pendapatan hotel khususnya restoran. Untuk meningkatkan pengetahuan dan 

keterampilan pramusaji ada beberapa hal yang  dapat dilakukan yaitu: 

a) Pelatihan (Training)  

Di Prime restoran. apabila dalam kondisi tamu sepi (Low Season) akan 

diadakan program pelatihan bagi pramusaji. Program ini dilakukan untuk melatih 

tentang pengetahuan dan teknik dalam pelayanan. Dengan adanya program ini 

diharapkan pramusaji akan bekerja lebih efektif dan efisien. Pada program ini 

pelatihan ini akan diberikan penjelasan tentang fasiIitas dan perlengkapan yang 

ada di restoran saIah satunya yaitu  nomor meja.  

b) Arahan (Briefing)  

Untuk tetap menjaga standar pelayanan yang telah ditetapkan. maka perlu 

dilakukan arahan setiap sebelum mulai operasional yang dipimpin oleh Food  
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Beverage Manager. Didalam arahan ini akan disampaikan hal-hal mengenai apa 

yang harus dilaksanakan pada saat operasional. Misalnya, akan diadakan suatu 

acara di restoran yang membutuhkan  penanganan secara efektif dan efisien. 
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BAB V 

KESIMPULAN 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil praktek kerja lapangan  (On The Job Training) yang telah 

penulis laksanakan di Lombok Plaza Hotel & Convention, dapat di tarik beberapa 

kesimpulan yaitu sebagai berikut:  

1. Pengetahuan pramusaji terhadap nomor meja memiliki peran yang sangat 

penting dan memberikan pengaruh yang sangat penting terhadap 

kelancaran operasional di sebuah restoran 

2. Nomor merupakan tanda bagi seorang pramusaji untuk mengetahui dan 

mengantarkan pesanan makanan dan  minuman kepada tamu secara tepat 

dan cepat. 

3. Sebagian besar pramusaji yang bekerja di restoran  Lombok Plaza Hotel 

& Conventionbelum menguasai nomor-nomor meja yang ada di restauran 

yang bisa menyebabkan terjadinya kesalahan saat mengantar makanan ke 

meja tamu. 

 

5.2. Saran 

Dalam kesempatan ini penulis ingin memberikan saran atau masukan yang 

mungkin dapat di jadikan bahan pertimbangan bagi manajemen di Lombok Plaza 

Hotel, saran dan masukan itu adalah: 

1. Manager restoran harus memberikan arahan sebelum memulai 

operasional restoran. 
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2. Setiap ada penambahan atau pengurangan meja, harus di komunikasikan 

kepada semua karyawan restoran 

3. Di setiap meja harus di pasang nomor meja dan di tempelkan denah (lay 

out) sehingga karyawan dapat mengetahui nomor-nomor meja saat meng 

order ataupun mengantar makanan dan minuman ke tamu. 
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LAMPIRAN 

1. Peta Lombok Plaza Hotel 
 

 
2. Prime restaurant 
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3. Silver Wares/Cutlery 

 

4. China Ware 
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5. Linens 
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6. Glass Ware 
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