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ABSTRAK 

 

Karya tulis ilmiah ini berjudul “ penerapan sequence of service dalam 

meminimalisir complain yang terjadi di kangkung restoran pratama hotel & 

convention “ tujuan analisis ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan 

sequence of service dalam meminimalisir complain yang terjadi di kangkung restoran 

pratama hotel & convention. 

Sequence of service membuat pekerjaan waiter atau waitress menjadi lebih 

terarah dalam memberikan pelayanan prima guna meningkatkan kepuasan tamu, 

memberikan kenyamanan serta timbal balik yang seimbang dengan service yang 

sudah di bayar oleh tamu sehingga Diharapkan dapat mengurangi terjadinya 

complain. 

 

 

ABSTRACT. 

  

 The scientific paper entitled “ implementation sequence of service in 

minimizing complain that occurred in kangkung restaurant pratama hotel and 

convention “ the purpose of this analysis is to determine how the application 

sequence of service in minimizing complain that occurred in kangkung restaurant 

and convention hotel pratama. 

 Sequence of service makes the wrk of waiter and waitress become more 

focused in providing excellen service in order to improve guest satisfaction, provide 

comfort and reciprocal balance with the service already paid by the guest so it is 

expected to reduce the occurrence of complaints. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Perkembangan pariwisata di Indonesia akhir-akhir ini mengalami kemajuan 

yang signifikan , yang dibuktikan dengan semakin meningkatnya arus kunjungan 

wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia. 

 Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan wisata yang besar, 

di antaranya adalah wisata bahari, wisata budaya, wisata alam. Kekayaan wisata 

tersebut terdapat di banyak tempat , hampir di setiap pulau –pulau di Indonesia, 

seperti Jawa, Bali, Lombok , Kalimantan, Sulawesi dan lain-lain. 

Menyadari betapa banyaknya obyek wisata di Indonesia yang bisa 

menghasilkan devisa bagi negara, maka pemerintah telah berusaha secara terus-

menerus mengembangkan obyek wisata daerah-daerah yang menjadi tujuan 

wisata bagi para wisatawan, baik wisatawan domestik maupun wisatawan 

mancanegara dan salah satu tujuan daerah wisata tersebut adalah Nusa Tenggara 

Barat (NTB ). 

Nusa Tenggara Barat memiliki pesona wisata yang luar biasa. Di tahun 

2014 wisatawan yang datang berkunjung ke Lombok dan Sumbawa mencapai 

angka 1,6 juta pengunjung ( tepatnya  1.629.122 wisatawan ). Data ini 

disampaikan oleh kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata NTB, 

Drs.Muhammad Nasir, di Mataram, Jumat (9/1/2015). Kunjungan wisatawan 

mancanegara ( wisman ) maupun wisatawan nusantara ( wisnus ) meningkat dari 
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tahun sebelumnya. Jika di tahun 2013 total kunjungan adalah 1.357.02 maka di 

tahun 2014 total jumlah kunjungan wisatawan 1.629.122 orang. Rinciannya 

wisman 752.306 dan wisnus 76.816 penigkatan kunjungan ini cukup signifikan. 

 ( Cakra virajati (2015 ) , kunjungan wisatawan meningkat [online].Tersedia: 

http://www.disbudpar.NtbProv.go.id/2014-Kunjungan-Wisatawan-meningkat/.  

 08 Desember2016 ) . 

Angka kunjungan itu didapatkan dari pintu-pintu masuk menuju ke Nusa 

Tenggara Barat yaitu melalui LIA ( Lombok International Airport ) , Lembar, B 

andara Sultan Muhammad Kaharudin II,Safe dan pintu masuk lainnya ( 

kedatangan langsung ke tiga Gili, Sekotong dan lain-lain ) , dan sebagai 

pembanding juga dipergunakan data dari PHRI dan ASITA. Kepala dinas 

menambahkan , pemerintah provinsi NTB menargetkan kunjungan wisatwan 

tahun 2014 sebanyak 1.469.597 orang dan terealisasi melampaui target. 

Mayoritas wisatawan mancanegra datang dari Malaysia, Prancis, Belanda 

dan Australia. Sementara untuk wisatawan nusantara ,pulau jawa masih 

mendominasi . peningkatan kujungan wisatawan ini dikarenakan potensi 

pariwisata yang menarik di Lombok dan Sumbawa yang menjadi daya pikat 

wisatawan. ( I Made Asdhiana (2015).Kunjungan Wisatawan ke NTB Mencapai 

1,6jutaorang.[online].Tersedia:http://www.travel.Kompas.com/read/2015/01/11/0

9200227/kunjungan wisatawan ke NTB Mencapai 1,6 juta orang. 08 Desember 

2016 ). 

http://www.travel.kompas.com/read/2015/01/11/09200227/kunjungan
http://www.travel.kompas.com/read/2015/01/11/09200227/kunjungan
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 Sehingga pada tahun 2015 target kunjungan yang telah ditetapkan dalam 

RPJMD sebanyak 1.705.400 wisatawan . target tersebut telah terlampaui dengan 

keberhasilan mencapai 1.9 juta wisatawan 60 persen di dominasi wisatwan 

nusantara dan 40 persen wisatawan mancanegara, sampai bulan November 2015 

dengan begitu target kunjungan wisatawan mencapai 2 juta wisatawan bisa 

terwujud bahkan bisa lebih di angka 2,2 juta orang di akhir 2015 kata kepala 

Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata NTB Lalu Moh Fauzal di Mataran, Rabu 

(30/12). (www.konfrontasi.com/contentbudaya/kunjungan..wisatawan ke-Ntb-

19-juta-orang. 08 Desember 2016). 

 Menurut Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata selain itu pencapaian Nusa 

Tenggara Barat pada tahun 2015 yaitu terpilihnya Lombok sebagai the worlds 

best halal travel dan the worlds best halal honeymoon destination.  Hal tersebut 

membuat menteri pariwisata ( Menpar ) Arief yahya optimis menaikkan 

kunjungan wisatawan baik dalam maupun luar negeri ke NTB pada tahun 2016 

ini Mencapai  3 juta wisatawan dengan rincian 1.5 juta wisatawan mancanegara 

dan 1.5 wisatawan nusantara . 

Peningkatan kunjungan wisatawan ke suatu daerah harus di imbangi 

dengan peningkatan akomodasi yang  menunjang kegiatan pariwisata di daerah 

tersebut . peningkatan kunjungan wisata telah memberikan kemajuan dengan 

semakin banyaknya investor yang ingin melakukan investasi di NTB, khsusunya 

untuk usaha yang berhubungan dengan kegiatan pariwisata dan juga akomodasi 

wisata seperti Hotel, Restaurant, Cafe, Travel Agent dan sebagainya. 

http://www.konfrontasi.com/contentbudaya/kunjungan..wisatawan
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Hotel merupakan salah satu akomodasi yang sangat dibutuhkan oleh setiap 

wisatawan yang berkunjung ke suatu daerah, seperti yang kita ketahui bahwa 

setiap orang yang melakukan perjalanan wisata pasti membutuhkan tempat unt 

utk beristirahat setelah menempuh perjalanan yang panjang sebelum melakukan 

kunjungan wisata. Dan jumlah pembangunan hotel pun semakin banyak. 

Salah satu hotel berbintang yang terdapat di  kota Nusa Tenggara Barat 

ialah Pratama Hotel & Convention  , yang merupakan city hotel yang juga 

berfungsi salah satunya untuk kegiatan bisnis , MICE  

( Meeting,Incentive,Conference dan Excebition ) dan lain- lain  . 

Pada dasarnya wisatawan yang berkunjung ke NTB terbagi menjadi 

beberapa tujuan di antaranya :Wisatawan untuk berlibur, untuk kegiatan bisnis, 

olahraga dan lain-lain. Seperti yang diketahui bahwa 75% penghasilan hotel yang 

ada di NTB di peroleh dari kegiatan MICE dan umumnya kegiatan MICE di 

adakan di city hotel.  

Hotel adalah suatu bentuk usaha yang terdiri dari berbagai departemen di 

dalamnya, dimana setiap departemen memiliki hubungan yang saling 

membutuhkan dan saling bekerjasama dalam  memberikan pelayanan yang 

memuaskan kepada tamu. 

Adapun departemen yang terdapat di Pratama Hotel & Convention dan 

hotel yang lain pada umumnya  terdiri dari  : front office departement 

(departemen kantor depan ), food & beverage departement ( departemen 

makanan dan minuman ), houskeeping departement ( departemen tata graha ), 
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engginering departement, security departement ( departemen keamanan ), sales 

& marketing departement ( departemen pemaasran ), accounting departement, 

personal departement ( departemen personali ).  

Food & beverage department adalah department di hotel yang mempunyai 

tugas dan tanggungjawab terhadap penyediaan dan pelayanan makanan dan 

minuman terhadap tamu seperti yang di ketahui bahwa selain penjualan kamar 

sebagai sumber pendapatan utama hotel ,penjualan makanan dan minuman 

merupakan pendapatan terbesar kedua bagi hotel. 

Upaya pemenuhan kebutuhan tamu untuk memberikan kepuasan pelayanan 

kepada tamu tidak serta merta selalu berjalan mulus karena  tamu hotel berasal 

dari berbagai Wilayah dan dengan karakter yang berbeda-beda serta memiliki 

adat,budaya dan kebiasaan yang berbeda pula jadi terkadang dalam pemenuhan 

kebutuhan tamu hotel tidak selalu berjalan sesuai dengan yang diinginkan, 

sehingga hal-hal seperti inilah yang sering mengakibatkan komplain tamu 

terhadap hotel yang dapat berdampak negatif bagi kelangsungan hotel itu sendiri 

apalagi di sadari bahwa persaingan semakin ketat dikarenakan sudah begitu 

banyak akomodasi perhotelan dan restoran yang sudah di bangun di Lombok 

khususnya yang berada di sekitaran kota . 

Food & beverage service adalah salah satu section pada food & beverage 

department yang mempunyai tugas dan tanggungjawab penting dalam 

menjual,melayani, dan menyajikan makanan dan minuman kepada tamu, 

berkaitan dengan pelayanan, setiap tamu yang datang ke sebuah restoran 
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memiliki kebutuhan untuk bisa mendapatkan kepuasan atau timbal balik yang 

seimbang antara pengeluaran yang sudah di berikan dengan hasil yang di 

harapkan. Karena sering terjadinya komplain yang menyebabkan tamu merasa 

tidak puas, berdampak negative terhadap pendapatan hotel itu sendiri yang di 

buktikan dengan enggannya tamu untuk datang kembali ke restoran, serta 

complain langsung keatasan hal tersebut menyebabkan perlunya untuk 

diterapkan tahapan-tahapan dalam memberikan pelayanan prima yang dikenal 

dengan istilah Sequence Of Service. 

Sequence of service merupakan tahapan dalam memberikan pelayanan 

sejak tamu datang sampai meninggalkan restoran. 

Selain itu juga dibutuhkan kerjasama antar karyawan dan department atau 

bagian untuk tercapainya keselarasan dalam pekerjaan. Oleh karena itu di Setiap 

departemen memiliki standar operasionl prosedur masing-masing guna 

menunjang kebutuhan setiap tamu dan dapat memberikan kepuasan kepada setiap 

tamu  yang menginap di hotel.  

1.2 Perumusan Masalah  

Berdasarkan uraian di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah “ Bagaimana Penerapan Sequence Of Service dalam Meminimalisir 

complain yang terjadi   di Kangkung Restoran Pratama Hotel & Convention” .  
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1.3 Tujuan  

Tujuan yang ingin dicapai dari penulisan karya tulis ilmiah ini adalah untuk 

mengetahui “ Penerapan Sequence Of Service dalam Meminimalisir Complain 

yang terjadi   di Kangkung Restoran Pratama Hotel & Convention” 

1.4 Manfaat 

Manfaat yang dapat diperoleh dalam penulisan karya tulis ilmiah ini adalah 

: 

a. Manfaat teoritis  

Diharapkan hasil penelitian dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran 

guna pengembangan perusahaan. 

b. Manfaat praktis 

Untuk dapat mengetahui penerapan teori yang diperoleh dari bangku 

perkuliahan sekaligus membandingkan dengan praktek di lapangan sehingga 

dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang berkaitan dengan 

peningkatan mutu pelayanan terhadap tamu yang dapat memberikan manfaat 

yang cukup besar bagi pihak lainnya. 

c. Manfaat akademis  

Dapat dijadikan sebagai acuan dalam penelitian selanjutnya bagi pihak-pihak 

tertentu. Sebagai acuan dan pedoman bagi mahasiswa untuk mengembangkan 

pola pikir dalam melakukan penelitian.
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Pengertian Pariwisata,Wisatawan,Kepariwisataan, Dan  

   Unsur – Unsur Pariwisata 

2.1.1.  Pariwisata 

Menurut Etimologi kata “ pariwisata” diidentifikasikan dengan kata 

travel” dalam bahasa inggris yang diartikan sebagai perjalanan yang 

dilakukan berkali-kali dari satu tempat ke tempat lain . atas dasar itu pula 

dengan melihat situasi dan kondisi saat ini pariwisata dapat diartikan sebagai 

suatu perjalanan rerencana yang dilakukan secara individu atau kelompok 

dari satu tempat ke  tempat lain dengan tujuan untuk mendapatkan kepuasan 

dan kesenagan (sinaga, 2010:12). 

Pariwisata menurut UU No. 9 Tahun 1990 adalah segala sesuatu yang 

berhubungan dengan wisata termasuk pengusahaan, daya tarik dan atraksi 

wisata serta usaha-usaha yang berhubungan dengan penyelenggaraan 

pariwisata. 

Pengertian tersebut meliputi : semua kegiatan yang berhubungan 

dengan perjalanan wisata, sebelum dan selama dalam  perjalanan dan 

kembali ke tempat asal, pengusahaan daya tarik atau atraksi wisata ( 

pemandangan alam, taman rekreasi, peninggalan sejarah , pagelaran seni 

budaya ). Usaha dan sarana wisata berupa : usaha jasa, biro perjalanan , 

pramu wisata, usaha sarana, akomodasi dan usaha-usaha lain yang berkaitan 
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dengan pariwisata. Beberapa ahli mengemukakan pengertian paiwisata 

antara lain : 

1. Oka A. Yoeti (irawan,2010:11) , menjelaskan bahwa kata pariwisata 

berasal dari bahasa sansekerta, yaitu “…,.. pari yang berati  banyak, 

berkali-kali, berputar-putar, keliling dan wisata yang berarti perjalanan 

atau bepergian “. 

2. E.Guyer freuler (irawan,2010:11) , merumuskan pengertian pariwisata 

dengan memberikan batasan sebagai berikut : “……. Pariwisata dalam 

arti modern adalah merupakan fenomena dari zaman sekarang yang 

didasarkan atas kebutuhan akan kesehatan dan pergantian hawa , 

penilaian yang sadar dan menumbuhkan cinta terhadap keindahan alam 

dan pada khususnya disebabkan oleh betambahnya pergaulan berbagai 

bahasa dan kelas manusia sebagai hasil dari perkembangan perniagaan, 

industri, serta penyempurnaan dari alat-alat pengangkutan” 

 

2.1.2 Wisatawan 

Wisatawan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari dunia 

pariwisata. wisatawan sangat beragam, tua-muda, miskin-kaya, asing-

nusantara, semuanya mempunyai keinginan dan juga harapan yang berbeda. 

Jika ditinjau dari arti kata “wisatawan” yang berasal dari kata 

”wisata” maka sebenarnya tidaklah tepat sebagai pengganti kata “tourist” 

dalam bahasa inggris . kata itu berasal dari bahasa sansekerta “wisata” yang 
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berarti perjalanan yang sama atau dapat disamakan dengan kata “travel” 

dalam bahasa inggris. Jadi orang melakukan perjalanan dalam pengertian ini, 

maka wisatawan sama artinya dengan kata “ traveler” karena dalam bahasa 

Indonesia sudah merupakan kelaziman memakai akhiran “wan” untuk 

menyatakan orang dengan profesinya, keahliannya, keadaanya, jabatanya 

dan kedudukan seseorang (irawan, 2010:12). 

Adapun pengertian wisatawan antara lain : 

1. Menurut smith  ( dalam kusumaningrum, 2009:16) , menjelaskan bahwa 

wisatawan adalah orang yang sedang tidak berkerja , atau sedang berlibur 

dan secara sukarela mengunjungi daerah lain untuk mendapatkan sesuatu 

yang lain. 

2. Menurut WTO ( dalam Kusumaningrum, 2009:17) membagi wisatawan 

kedalam tiga bagian yaitu : 

a. Pengunjung adalah setiap orang yang berhubungan ke suatu Negara 

lain dimana ia mempunyai tempat kediaman , dengan alasan 

melakukan pekerjaan yang diberikan oleh Negara yang dikunjunginya. 

b. Wisatawan adalah setiap orang yang bertempat tinggal di suatu Negara 

tanpa memandang kewarganegaannya ,berkunjung kesuatu tempat 

pada Negara  yang sama untuk waktu lebih dari 24 jam yang tujuan 

perjalannya dapat diklasifikasikan sebagai berikut : 

1.Memanfaatkan waktu luang untuk 

rekreasi,liburan,kesehatan,pendidikan,keagamaan dan olahraga. 
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2 bisnis atau mengunjungi kaum keluarga. 

c. Darmawisata atau Excursionist adalah pengunjung sementara yang 

menetap kurang dari 24 jam di Negara yang dikunjungi , termasuk 

orang yang berkeliling dengan kapal pesiar. 

3. Menurut Komisi liga bangsa-bangsa 1937 ( dalam Irawan, 2010:12) , “ 

…. Wisatawan adalah orang yang selama 24 jam atau lebih mengadakan 

perjalanan di Negara yang bukan tempat kediamanya yang biasa “ 

4. U.N Conference On Interest Travel And Tourism di roma 1963 ( dalam 

Irawan,2010:,12), menggunakan istilah pengunjung ( visitor) untuk setiap 

orang yang datang ke suatu negara yang bukan tempat tinggalnya yang 

biasa untuk keperluan apa saja, selain melakukan perjalanan yang di gaji. 

5. Defenisi UN convention concerning costums facilities for touring ( dalam 

Irawan,2010:12) , “ setiap orang yang datang ke suatu Negara karena 

alasan yang sah , selain untuk berimigrasi dan yang tinggal setidaknya 

selama 24 jam dan selama-selamanya 6 bulan dalam tahun yan sama”. 

6. Di dalam instruksi presiden RI No.9, 1969, bab 1 pasal 1 ( dalam Irawan, 

2010:13) dijelaskan bahwa “……. Wisatawan ialah setiap orang yang 

bepergian dari tempat tinggal untuk berkunjung ke tempat lain dengan 

menikmati perjalanan dan kunjungan itu. 

Wisatawan yang berkunjung ke suatu daerah biasanya benar-benar ingin 

menghabiskan waktunya untuk bersantai ,menyegarkan pikiran dan 

benar-benar ingin melepaskan diri dari rutinitas kehidupan sehari-hari 
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.jadi bisa juga dikatakan wisatawan adalah seseorang yang melakukan 

perjalanan dari suatu tempat lain yang jauh dari rumahnya bukan dengan 

alasan rumah atau kantor ( Kusumaningrum,2009:17).  

Wisatawan menurut sifatnya ( Kusumaningrum, 2009:18): 

1. Wisatawan modern idealis , wisatawan yang sangat menaruh minat 

pada budaya multinasional serta explorasi alam secara individual.  

2. Wisatawan modern materialis, wisatawan dengan golongan hedonism ( 

mencari keuntungan ) secara berkelompok. 

3. Wisatawan tradisional idealis, wisatawan yang menaruh minat pada 

kehidupan social budaya yang bersifat tradisional dan sangat 

menghargai sentuhan alam yang tidak terlalu tercampur oleh arus 

modernisasi., 

4. Wisatawan tradisional materialis, ,wisatawan yang berpandangan 

konvensional, mempertimbangkan keterjangkauan, murah dan 

keamanan. 

 

2.1.3 Kepariwisataan 

Beberapa pendapat ahli kepariwisataan mengenai pengertian 

kepariwisataan adalah sebagai berikut : 

1.    Prof. Hunziger Dan Kraf ( dalam Irawan, 2010:11) memberikan batasan 

pariwisata yang bersifat teknis, yaitu “……..kepariwisataan adalah 

keseluruhan jaringan dan gejala-gejala yang berkaitan dengan tinggalnya 
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orang asing di suatu tempat, dengan syarat bahwa mereka tidak tinggal 

ditempat itu untuk melakukan pekerjaan yang penting yang memberi 

keuntungan yang bersifat permanen maupun sementara”. 

2. Ketetapan MPRS No.1 Tahun 1960 ( dalam Irawan ,2010:11) 

kepariwisataan dalam dunia modern pada hakekatnya adalah suatu cara 

untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam memberi hiburan rohani dan 

jasmani setelah beberapa waktu bekerja serta mempunyai modal untuk 

melihat daerah lain ( pariwisata dalam negeri ) atau Negara lain ( 

pariwisata luar negeri ). 

Host And Guest (1989) dalam Kusumanegara (2009:3) 

mengklasifikasikan jenis pariwisata sebagai berikut : 

1.  Pariwisata Etnik ( Etnhic Tourism ) , yaitu perjalanan untuk mengamati  

perwujudan kebudayaan dan gaya hidup masyarakat yang menarik. 

2.  Pariwisata Budaya ( Culture Tourism ) , yaitu perjalanan untuk meresai 

atau untuk mengalami gaya hidup yang telah hilang dari ingatan 

manusia. 

3.  Pariwisata Rekreasi  ( Recreation Tourism ) , yaitu kegiatan pariwisata 

yang berkisar pada olahraga, menghilangkan ketegangan dan melakukan 

kontak social dengan suasana santai. 

4.  Pariwisata Alam ( Eco Tourism ) , yaitu perjalanan kesuatu tempat yang 

relative masih asli atau belum tercemar , dengan tujuan untuk 

mempelajari,mengagumi, menikmati pemandangan , tumbuhan dan 
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binatang liar serta perwujudan budaya yang ada atau pernah ada di 

tempat tersebut. 

5.  Pariwisata Kota ( City Tourism ) , yaitu perjalanan dalam suatu kota 

untuk menikmati pemandangan , tumbuhan dan binatang liar serta 

perwujudan budaya yang ada atau pernah ada di tempat tersebut. 

6.  Resort City, yaitu kota atau perkampungan yang mempunyai tumpuan 

kehidupan pada persediaan sarana atau prasarana wisata yaitu 

penginapan, restoran, ,olahraga, hiburan dan persediaan tamasya 

lainnya. 

7.    Pariwisata Agro ( Agro Tourism, yang terdiri dari rural tourism atau 

farm tourism ) yaitu merupakan perjalanan untuk meresapi dan 

mempelajari kegiatan pertanian,perkebunan,peternakan ,kehutanan. 

Jenis wisata ini bertujuan mengajak wisatawan memikirkan alam dan 

kelestariannya. 

 

2.1.4 Unsur-Unsur Pariwisata 

Unsur-unsur yang terlibat di dalam industri pariwisata meliputi hal-hal 

sebagai berikut (Pendit,1994): 

1. Akomodasi,tempat seseorang untuk tinggal sementara 

2. Jasa boga dan restoran , industry jasa di bidang penyelenggaraan 

makanan dan minuman yang dikelola secara komersial. 
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3. Transportasi dan jasa angkutan , industry usaha jasa yang bergerak di 

bidang angkutan darat, laut dan udara. 

4. Atraksi wisata, kegiatan wisata yang dapat menarik perhatian wisatawan 

atau pengunjung. 

5. Cinderamata  ( souvenir) , benda yang dijadikan kenang-kenangan untuk 

dibawa oleh wisatawan pada saat kembali ke tempat asal. 

6. Biro perjalanan , badan usaha pelayanan semua proses perjalanan dari 

berangkat hingga kembali. 

 

2.2  Pengertian Hotel 

Kata hotel mulai digunakan sejak abad VIII di london, inggris, pada saar 

itu kata hotel adalah ”garni”sebuah rumah besar yang dilengkapi dengan sarana 

tempat menginap/tinggal untuk penyewaan secara harian, mingguan atau 

bulanan. Kata hotel sendiri merupakan perkembangan dari bahasa prancis. Hotel 

berasal dari kata latin: “ hostel “ dan mulai dikenal di masyarakat pada tahun 

1797.( Adi Reza Sukmana (2015).pengertian hotel secara umum. 

http://wisatadanperhotelan.blogspot.com/2015/01/pengertian-hotel-secara-

umum.html?m=1.17 Desember 2016 ). 

Adapun hotel itu sendiri merupakan suatu bentuk akomodasi yang 

dikelola secara komersial , yang disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh 

pelayanan dan penginapan berikut makan dan minum “ ( Yayuk Sri Perwani, 

1992,2 ).   

http://wisatadan/
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Sedangkan menurut SK Menparpostel No: KM 34/HK 103/MPTT 87 

tentang ketentuan usaha dan penggolongan hotel. “ hotel adalah salah satu jenis 

akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk 

menyediakan jasa pelayanan , makan dan minum, serta jasa lainnya bagi umum, 

yang dikelola secara komersial serta memenuhi ketentuan persyaratan yang 

ditetapkan di dalam keutusan pemerintah” (Endar Sugiarto et all 2003,09.  

Dari pengertian hotel diatas dapat disimpulkan bahwa : 

 Hotel adalah suatu usaha akomodasi komersial 

 Hotel harus terbuka untuk umum 

 Hotel harus memiliki suatu system pelayanan atau service  

 Hotel harus memiliki minimum tiga fasilitas, yaitu : akomodasi (kamar) 

makanan dan minuman serta pelayanan yang dibuka 24 jam. 

 Hotel harus memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan dalam 

keputusan pemerintah 

 

2.3  Department – Department Dalam Hotel 

Hotel memiliki fasilitas yang disediakan dimana masing-masing diurus dan 

diatur oleh bagian-bagian yang disebut dengan department. Department-

department tersebut antara satu dengan yang lainnya saling membutuhkan dan 

saling mendukung . 
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Tiap –tiap department memiliki tugas yang berbeda-beda , jumlah 

tergantung dari besar kecilnya sebuah hotel serta kebijaksanaan manajemen dan 

masing-masing hotel tersebut. 

Adapun department-departement yang terdapat di hotel meliputi : 

1. Kantor Depan ( Front Office Department )  

Fungsi utama dari bagian kantor depan hotel adalah menjual ( 

menyewakan ) kamar kepada tamu.oleh karena itu kantor depan hotel 

berlokasi di tempat yang strategis , paling depan dan mudah dilihat dan 

diketahui. 

a. penerimaan tamu datang ( check-in)  maupun tamu ( check-out ) 

b. Penerimaan pemesanan kamar ( reservation section ) 

c. Penangan barang-barang tamu (uniformed section )  

d. Pelayanan informasi ( information section )  

e. Pelayanan telephone ( operator section ) 

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 hotel, termasuk tempat-tempat untuk karyawan .  

 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 
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serta seluruh lena yang diperlukan untuk operasional hotel. Untuk 

memudahkan operasional dan sesuai dengan fungsinya maka bagian tata 

graha dan laundry  biasanya berdekatan atau tidak terlalu jauh tugas dan 

tanggungjawab bagian tata graham 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 tamu 

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 cukup banyak . bagian ini 

bertanggungjawab atas penyiapan, pengolahan makanan dan minuman 

sampai kepada penyajiaanya. 

  Food and beverage department terbagi atas dua bagian besar yaitu food 

production (kitchen) dan food and beverage service . food production 
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 ( F&B back producton ) merupakan bagian yang mempersiapkan dan 

mengolah makanan , yang bertugas di kitchen, pantry, 

stewerding,swimming pool , service , bar dan kantin karyawan . 

 Sedangkan food and beverage service adalah bagian yang memberikan 

pelayanan dan penyajian makanan dan minuman kepada setiap tamu hotel. 

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 

5. Bagian Pemasaran ( Marketing Department ) 

Pemasaran merupakan salah satu fungsi yang sangat penting dari 

usaha perhotelan dan menjadi tangan managemen dalam usahanya 

mengenalkan hotel ke tengah masyarakat banyak. 

Meningkatnya persaingan pada usaha perhotelan saat ini mendorong 

berkembangnya usaha pemasaran hotel. Keberhasilan penjualan produk 

hotel tergantung pada usaha pemasaran yang di hotel diorganisasikan 

dalam suatu bagian atau department , dengan dukungan sepenuhnya dari 

seluruh bagian yang ada di dalam hotel terutama dari bagian yang langsung 

berhubungan dengan tamu serta bagian produksi. 
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6. Bagian Pengoperasian Dan Perbaikan ( Engginering Department ) 

Dalam operasional sehari-hari , karyawan menggunakan berbagai 

macam peralatan , instalasi alat perabotan meja kursi, peralatan tetap, 

mesin-mesin dan lain sebagainya yang memerlukan energy. Semua 

peralatan tersebut membutuhkan pemeliharaan setiap hari dimana hal ini 

merupakan tanggungjawab dan tugas dari bagian engginering. 

7. Bagian Personalia ( Human Resource 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 hubungan antara manusia dan kebutuhan 

perorangan serta kelompok . pada hotel-hotel besar dan sudah baik, 

tanggung jawab program pengembangan atas sumber daya manusia 

dilaksanakan oleh bagian tersendiri yang disebut “ training department” 

karena itu manajement personalia menyangkut usaha menciptakan kondisi 

– kondisi dimana setiap karyawan terdorong untuk member sumbangan 

tenaga dan pikiran sebaik mungkin demi efekivitas pekerjaan dan 

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

dapat mencapai efisiensi yang maksimal jika tanpa kerja sama penuh dari 

bawahanya. 

8. Bagian Keamanan ( Security Department ) 

Merupakan bagian yang bertugas dan bertanggungjawab dalam 

menjaga dan mengatur keamanan di lingkungan area hotel. ( Richard 

sihite,2000 (a) ,116) 

 

2.4  Pengertian dan Jenis-Jenis Restoran 

2.4.1   Pengertian Restoran 

 Sebagaimana yang kita ketahui, bahwa pemasukan terbesar kedua 

hotel yaitu dari Restoran setelah pendapatan terbesar pertama yaitu dari  

penjualan kamar hotel. 

 Asal usul kata Restoran pada abad ke- 16 berasal dari kata prancis 

“Restaurer” atau “Restore” yang artinya pembangkitan tenaga. Selain itu 

pada abad ke-18 di masa ini , resto diartikan sebagai ruang kecil di sebuah 

pondokan ( tavern ) tempat para pelancong mengisi perut. 

Pengertian kedua restoran berasal dari kata “ restaurer” yang berarti restore 

atau retorasi yang dalam bahasa Indonesia berarti “ Memperbaiki” atau 

“Memulihkan” yakni memulihkan kondisi seseorang dari suatu kondisi yang 

kurang baik ke kondisi yang lebih baik . selain itu restoran adalah suatu 

tempat yang menyediakan makanan dan minuman untuk dikonsumsi tamu 
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sebagai kebutuhan dalam rangka memperbaiki atau memulihkan kembali 

kondisi yang telah berkurang setelah melakukan suatu kegiatan. ( Setianus 

Zai(2013).PengertianRestoran.http://definisirestoran.blogspot.com/2013/01/

pengertian-restoran.html?m=1.  08 Desember 2016 ). 

Sedangkan Pengertian restoran menurut para ahli di antaranya : 

1. Menurut Made Lastra Th. 1934 

Menyatakan bahwa yang dimaksud restaurant adalah setiap usaha 

komersial yang lingkup kegiatanya adalah menyediakan  makanan dan 

minuman yang ditujukan untuk umum. 

2. Menurut Soekresno Th.2000 

Restaurant adalah suatu usaha yang dikelola komersial yang menyediakan 

pelayanan jasa makanan dan minuman bagi umum dan dikelola secara 

professional. 

3. Menurut Diktat Tata Hidangan Th.2005  

Menyatakan bahwa yang dimaksud dengan restaurant adalah suatu 

ruangan atau tempat dimana tamu dapat membeli makanan maupun 

minuman . 

Dari beberapa pendapat diatas  dapat disimpulkan bahwa   pengertian 

restoran secara umum adalah suatu usaha komersial yang menyediakan 

pelayanan makan dan minum bagi umum dan di kelola secara 

professional yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dan 

kepuasan bagi tamu. 
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2.4.2 Jenis-Jenis Restoran 

Dalam sebuah hotel terdapat lebih dari satu macam restoran, antara 

hotel yang satu dengan hotel yang lainnya jumlahnya berbeda-berbeda . hal 

ini dipengaruhi oleh besar kecilnya suatu hotel, system manajemen, dan 

pangsa pasar yang dituju.  

Adapun jenis-jenis restoran meliputi : 

1. A’la Carte Restaurant 

A’la Carte Restaurant adalah restoran yang telah mendapatkan izin 

penuh untuk menjual mankanan 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 mnu 

Table D’Hote 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 bias mendapatkan 

makanan pagi, makanan siang , dan makanan malam secara cepat dengan 

harga yang cukupan. Pada umumnya system pelayanannya adalah dengan 

American service dimana yang diutamakan adalah kecepatan dalam 
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penghidangan. Ready on plate service, artinya makanan sudah diatur dan 

dsiapkan di atas piring. Kadang- kadang penyajianya dilakukan dengan 

cara buffet atau prasmanan. 

4. Cafeteria/Self Service Restaurant 

Cafeteria/Self Service Restaurant adalah suatu restoran kecil yang 

mengutamakan penjualan cake ( kue-kue ) , sandwich ( roti is ) , kopi dan 

the. Piihan makananya terbatas dan tidak menjual minuman yang 

beralkohol. 

Cafetarian  menggunakan daftar makanan yang dipasangkan di dinding 

atau nama makanan dan minumannya dari plastic yang diletakkan di 

depan makanan tersebut. Tamu bebas memilih dan mengambil makanan 

dan membayar makanan tersebut ke kasir dilayani oleh waiter/waitress 

5. Canteen 

Canteen  adalah restoram yang berhubungan dengan kantor, pabrik ,  

atau sekolah, tempat dimana para pekerja dan para pelajar bias 

mendapatkan makan siang dan coffee break yaitu acara minum kopi 

disertai makanan kecil selingan jam kerja, jam belajar  ataupun dalam 

acara rapat atau seminar  

6. Continental restaurant 

Continental restaurant adalah suatu restoran yang menitik beratkan 

hidangan continental pilihan dengan pelayanan elaborate atau megah . 
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suasanya santai suasananya agak rumit, disediakan bagi tamu yang ingin 

makan secara santai dan tenang. 

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, dinning 

room  biasanya disediakan bagi para tamu yang tinggal di hotel itu, 

namun terbuka juga bagi para tamu dari luar. 

9. Discotheque 

Discotheque adalah restoran yang pada prinspnya berarti juga tempat 

bersantai sambil menikmati alunan music . kadang-kadang juga 

menampilkan live band . bar adalah salah satu fasilitas utama untuk 

sebuah diskotik. Hidangan yang tersedia biasanya berupa snack  

10. Fish and chip shop 

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

dimana kita dapat membeli macam-macam kripik dan ikan goreng, 

biasanya berupa ikan cod, dibungkus dengan kertas dan di bawa perg. 

Jadi makanannya tidak di nikmati di tempat itu. 

 



26 
 

 
 

 

11. Grill room 

Grill room adalah suatu restoran yang menyediakan bermcama- 

macam daging panggang pada umumnya antara restoran dengan dapur 

dibatasi dengan sekat dinding kaca sehingga para tamu dapat memilih 

sendiri potongan daging yang dikehendaki dan melihat sendiri bagaimana 

memasaknya grill room kadang-kadang juga disebut steak house.  

12. Inn traven 

Inn traven adalah restoran dengan harga cukupan yang dikelola oleh 

perorangan di tepi kota. Suasanya di buat sangat dekat dan ramah dengan 

tamu- tamu , dan hidanganyapun lezat-lezat.  

13. Night Club/Supper Club 

Night Club/Supper Club adalah suatu restoran yang pada umumnya 

mulai dibuka menjelang larut malam, menyediakan makan malam bagi 

para tamu –tamu yang ingin santai. Dekorasinya mewah, pelayananya 

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. 
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15. Pancake house/creperie 

Pancake house/creperie  adalah restoran yang khusus menjual 

pancake serta crepe yang diisi dengan berbagai macam manisan di 

dalamnya. 

16. Pub 

Pub pada mulanya merupakan tempat hiburan umum yang mendapat 

izin untuk menjual bir serta minuman beralkohol lainnya. Para tamu 

mendapatkan minumannya dari counter ( meja panjang yang membatasi 

dua ruangan . pengunjung dapat menikmatinya sambil berdiri atau sambil 

dudukdi meja makan . hidangan yang tersedia berupa snack seperti pie 

and sandwich  

17. Snack bar/café/milk bar 

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

sifatnya tidak resmi dengan pelayanan cepat , dimana para tamu 

mengumpulkan makanan mereka diatas baki yang diambil dari atas 

counter dan kemudian membawanya ke meja makan. Para tamu bebas 

memilih makanan yang disukainnya . makanan yang disediakan pada 

umumnya adalah humberger, sausages, sandwich. 

18. Speciality restaurant 

Speciality Restaurant adalah restaurant dihotel yang suasana dan 

dekorasi seluruhnya disesuaikan dengan tipe khas makanan yang 

disajikan atau temannya. 
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Seperti yang dijumpai di hotel-hotel misalnya : 

a. grill room atau rotisserie 

b. seafood restaurant  

yang menghidangkan masakan ikan-ikan dan hasil laut saja 

c. barbeque 

umumnya berupa masakan dilakukan di alam terbuka seperti swimming 

pool terrace atau kebun-kebun khususnya dengan memanggang satu 

hewan yang berupa sapi, kambing atau ayam  

d. Indonesia restaurant 

e. Japaness restaurant 

f. Chiness restaurant 

g. Italian restaurant 

19. Teracce restaurant 

Teracce Restaurant adalah suatu restaurantyang terletak di luar 

bangunan, namun pada umumnya mash berhubungan dengan hotel 

maupun restaurant induk. Di Negara-negara barat pada umumnya 

restaurant tersebut hanya buka pada waktu musim panas saja  

20. Gourment Restaurant 

Gourment Restaurant adalah suatu restaurant sederhana yang 

menghidangkan makanan dan minuman dengan harga yang tidak mahal, 

terutama disediakan untuk tamu-tamu keluarga maupun rombongan 
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21. Family type restaurant 

Family type restaurant adalah suatu restaurant sederhana yang 

menghidangkan makanan dan minuman dengan harga yang tidak mahal, 

terutama disediakan untuk tamu-tamu keluarga maupun rombongan. 

22. Main dinning room 

Main dinning room adalah suatu restoran atau ruang makan 

utamayang pada umunya terdapat di hotel-hotel besar, dimana penyajian 

makanannya secara resmi, pelan tapi pasti terikat oleh suatu peraturan 

yang ketat. Servicenya bisa dipergunakan pelayanan a’la prancis atau 

rusia . tamu-tamu yang hadirpun umumnya berpakaian resmi atau formal 

( Masrum WA, 1994.8 ) 

 

2.5    Pengertian dan Macam-Macam Pelayanan  

2.5.1 Pengertian Pelayanan  

Kualitas adalah suatu kondisi yang dinamis yang berhubungan dengan 

produk , manusia  , proses dan ttugas serta lingkungan yang memenuhi atau 

melebihi harapan pelanggan atau konsumen  ( gavin dan darvis,1994:3) 

Kualitas pelayanan dapat di ketahui dengan cara membandingkan  

Persepsi para konsumen atas pelayanan yang  nyata – nyata mereka terima 

atau peroleh dengan pelayanan yang sesungguhnya mereka harapkan atau 

inginkan terhadap atribut-atribut pelayanan suatu perusahaan . jika jasa yang 

diterima melampaui harapan konsumen , maka kualitas pelayanan 
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dipersepsikan sangat baik dan berkualitas . sebaliknya jika jasa yang 

diterima lebih rendah daripada yang di harapkan , maka kualitas pelayanan 

dipersepsikan buruk.  

Bagi pelanggan kualitas pelayanan adalah menyesuaikan diri dengan 

spesifikas yang dituntut pelanggan. Pelanggan memutuskan bagaimana 

kualitas yang dimaksud dan apa yang dianggap penting. Untuk itu kualitas 

dapat di deteksi pada persoalan bentuk, sehingga dapat ditemukan : 

1. Kualitas pelayanan merupakan bentuk dari sebuah janji 

2. Kualitas adalah tercapainya sebuah harapan dan kenyataan suatu 

komitmen yang telah ditetapkan sebelumnya. 

3. Kualitas dan integritas merupakan sesuatu yang tak terpisahkan  

Menurut garvin dan davis (1994:198) ada lima dimensi utama kualitas 

pelayanan sesuai dengan relatifnya adalah sebagai berikut : 

1. Realibilitas, berkaitan dengan kemampuan perushaan untuk 

memberikan layanan yang akurat sejak pertama kali tanpa membuat 

kesalahan apapun dan menyampaikan jasanya sesuai dengan waktu 

yang disepakati 

2. Daya tanggap, berkenaan dengan kesediaan dan kemampuan para 

karyawan untuk membantu para pelanggan dan merespon permintaan 

mereka, serta menginformasikan kapan jasa akan diberikan dan 

kemudian memberikan jasa secara cepat 
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3. Jaminan , yakni perilaku para karyawan mampu menumbuhkan 

kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan  dan perusahaan bias 

menciptakan rasa aman bagi para pelanggannya .jaminan juga berarti 

bahwa para karyawan selalu bersikap sopan dan menguasai 

pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menangani 

setiap pertanyaan atau masalah pelanggan. 

4. Empati , berarti bahwa perusahaan memahami masalah para 

pelangganya dan bertindak demi kepentingan pelanggan, serta 

memberikan perhatian personal kepada para pelanggan dan memiliki 

jam operasi yang nyaman 

5. Bukti fisik, berkenaan dengan daya tarik, fasilitas fisik, perlengkapan 

dan material yang digunakan perusahaan, serta penampilan karyawan ( 

service quality & satisfaction:198). 

 

2.5.2. Macam-Macam Pelayanan di Restoran 

Ada bermacam-macam cara pelayanan makanan dan minuman, hal ini 

tergantung dari jenis restoran itu sendiri . adapun tipe-tipe pelayanan 

tersebut antara lain : 

1. Table service    

Adalah suatu pelayanan penyajian makanan di atas meja. Jenis 

pelayanan ini adalah pelayanan tertua dan paling umum dipergunakan 
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di restoran . system penuyajian table service ini banyak ragamnya, 

mulai dari penyajian yang sifatnya resmi hingga yang tidak resmi. 

Untuk penyajian yang resmi terdapat pada restoran mewah 

sedangkan yang tidak resmi terdapat pada coffee shop misalnya. Jenis 

pelayanan yang ditawarkan oleh sebuah restoran akan ditentukan oleh 

jenis menu yang ada, keahlian dan keterampilan karyawan dalam 

penyajian , suasana dan keekslusifannya serta pangsa pasar yang akan 

diraih . berikut akan disajikan bermacam-macam table service tersebut 

antara lain : 

a. American service atau plate service 

Jenis pelayanan ini sangat terkenal dan biasa dipergunakan di 

restoran-restoran amerika, karna pelayanan ini dianggap paling 

mudah untuk di praktekkan , disamping tidak banyak 

menggunakan peralatan dan tidak terlalu formal. Umumnya 

pemorsian makanan sudah dilaksanakan sejak dari dapur. Para 

pelayanan mengambil makanan dipiring 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 
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dalam pelayanan, demikian juga alat-alatnya yang tidak terlalu 

mahal juga dapat melayanai tamu lebih praktis dan cepat sehingga 

dapat memperoleh keutungan yang lebih banyak bila 

dibandingkan dengan macam pelayanan yang lainnya. 

Cara pelayanan ini banyak digunakan di coffe shop. Coffe 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. 

b. French atau cart service  

Service yang digunakan sangat formal dan makanan yang 

dihidangkan juga mahal harganya , demikian juga perlatan yang 

digunankan di coffee shop . service ini banyak sekali membuang 

waktu di dalam memperagakan pemberian service kepada tamu. 

Makanan diambil dari sebuah dapur dan dibawa dengan 

menggunakan sebuah kereta yang dinamakan gueridon ( kereta 

yang memakai roda kecil ) yang didorong dihadapan meja tamu. 

 Dalam memberikan pelayanan yang memperguanakan French 

service sering kali harus memperagakan masak yang harus 

dimasak di hadapan tamu. Hal ini membutuhkan waktu dalam 

memberikan pelayanan yang memberikan mempergunakan service 

ini. Juga diatas meja harus selalu disediakan minuman anggur ( 

wine ) selagi tamu menikmati hidangannya . French service 
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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 flambé , yaitu makanan dan 

minuman yang akan dihidangkan disiram dengan alcohol dan 

dinyalakan dengan api. 

 Adapun kelebihan dan kelemahan dari French service ini 

sebagai berikut : 

1. Kelebihan dari French service yaitu : 

a. Tamu memperoleh pelayanan yang istimewa 

b. Merupakan suatu jenis pelayanan ( service ) yang paling 

isimewa 

2. Kelemahan dari French service yaitu : 

a. Memerlukan waiter/waitress yang sangat professional dan 

terampil 

b. Prosedur pelayanan ini lambat 

c. Memerlukan alat-alat mewah dan mahal 

d. Kapasitas tempat duduk yang tebatas 

c. English service atau family service 

English service dapat juga disebut sebagai family atau butler 

service. pada saat ini  jenis pelayanan tersebut jarang digunakan 

atau ditemui , karna merupakan jenis pelayanan yang tertua . 
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kekhasan yang menonjol dari pelayanan ini adalah bahwa 

makanan sudah dipersiapkan dan dibawa kemeja 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 English Service 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 mendapatkan 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 

memperoleh makanan sisa 

2. Russian service atau platter service 

Merupakan suatu  jenis pelayanan dasar. Pelayanan ini sangat 

terkenal pada hotel berkelas international terutama pada saat acara 

banquet. Pelayanan ini lebih cepat dan tidak begitu elegan  , serta 

terlihat lebih sederhana jika dibandingkan dengan French service. 
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 Russian Service juga disebut dengan Modified French Service  yaitu 

makanan-makanan yang telah disiapkan di dapur ditaruh di atas silver-

platter dan dibawa oleh waiter dengan piring-piring panas yang 

bersama-sama di taurh di atas service stand . piring kosong yang panas 

tadi di taruh persisi dihadapan 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 makananya dipindahkan ke piring tamu 

dengan tangan kanan dari sebelah kiri tamu dan berjalan kea 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 makan 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 di susun 

oleh chef, disamping untuk membangkitkan nafsu makan tamu. 
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Adapun kelebihan dan kelemahan dari Russian Service ini sebagai 

berikut : 

1. Kelebihan dari Russian service , yaitu : 

a. Tamu mendapatkan pelayanan yang  anggun 

b. Tamu mendapatkan pelayanan yang istimewa 

c. Kapasitas tempat duduk banyak 

2. kelemahan dari Russian serice, yaitu : 

a. Memerlukan biaya yang besar untuk penyajiannya 

b. Tamu yang mendapat porsi terakhir terkesan mendapatkan 

makanan sisa.  

3. Counter service  

Merupakan suatu pelayanan tidak resmi dan banyak terdapat di 

restoran-restoran yang murah , sebagai contoh untuk dihotel pada 

pelayanan di pool snack bar pelayanan yang cepat dengan pergantian  

( turn over ) yang tinggi adalah tujuan dari palayan ini , sebab dengan 

jumlah pembeli yang slih 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 bias 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 
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mudah dan menunjuk ke menu yang diinginkan . di belakang counter 

adalah tempat memproduksi makanan , sehigga 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. . 

4. Tray 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 cafeteria. 

5. Self Service 

Adalah pelayanan yang dilakukan oleh diri sendiri , biasanya 

pada pelayanan ini para tamu dapat memilih hidangan yang 

diinginkan. 

( Endar Sugiarto, et al, 2003,96 ).  

 

2.6    Pengertian dan Tahapan-tahapan Sequence Of Service 

2.6.1 Pengertian Sequence Of  Service  

Sequence Of  Service merupakan tata urutan dalam melayani tamu 

dari tamu datang hingga tamu meninggalkan restoran. 
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2.6.2. Tahapan-Tahapan Sequence Of  Service 

Tahapan-tahapan  dalam sequence of service : 

 Menyambut Kedatangan Tamu/Greeting 

Dalam menyambut tamu terdapat beberapa hal yang harus di 

lakukan oleh seorang pramusaji diantaranya : 

 Berikan salam ketika tamu telah tiba di depan pintu restaurant dengan 

mengucapkan “ selamat datang” 

 Lakukan kontak mata , tersenyum ramah dengan sedikit 

membungkukkan badan untuk member kesan penghormatan 

 Panggilan nama tamu tersebut jika anda tahu karena dapat 

membuattamu lebih senag. 

 Berikan penyambutan yang hangat dan familiar dengan percakapan 

yang singkat. 

 Tanyakan untuk berapa orang dan atau sudah reservasi 

 Beritahukanlah kepada tamu adanya smoking area dan non smoking 

area 

 Berjalanlah dengan perlahan tapi pasti pastikan amu tersebut 

mengikuti greeters 
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 Greeters Mempersilahkan Duduk Atau Seating The Guest 

Hal-hal yang harus di lakukan diantaranya : 

 Tariklah kursi dengan perlahan , diutamakan wanita untuk 

dipersilahkan duduk tapi lebih diperhatikan untuk tamu yang lebih tua 

 Tawarkan untuk menggunakan baby chair untuk anak kecil 

 Tawarkan bantuan pada tamu yang membawa barang berat 

 Bantulah tamu yang menggunakan jas untuk di bukakan dan 

menaruhnya pada panggung kursi 

 Beritahukanlah jumlah tamu kepada server 

 Waiter Atau Waitress Menyediakan Kondimmen / Preparing Of 

Condiment 

Hal-hal yang harus di lakukan diantaranya : 

 Ambilah kondimen yang beupa satu set pickle.berikanlah pickle sesuai 

dengna standar prosedur 

 Membuka Lipatan Napkin / Laying Folding Napkin 

Hal-hal yang harus di lakukan diantaranya : 

 berdiri di samping kanan tamu 

 bukalah lipatan napkin sesuai dengan standar prosedur 

 letakkan napkin di pangkuan tamu dan berhati-hatilah jangan sampai 

tamu merasa tertanggu 
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 Memberikan Daftar Menu Minuman/Giving The Menu 

Hal-hal yang harus di lakukan diantaranya : 

 Ambillah daftar menu minuman dan makanan dari station 

 Pastikan menu dalam keadaan bersih dan dalam kondis yang baik 

 Berikanlah dari sebuah kanan tamu dan dalam keadaan terbuka 

 Diutamakan wanita terlebih dahulu 

 Dengan tata cara pengorderan sesuai dengan arah jarum jam 

 Berdiri dengan sempurna , tetap tersenyum dan lakukan kontak mata 

 Berbicaralah dengan jelas dan perlahan 

 Pengorderan Minuman/ Beverages Taking Order 

Hal-hal yang harus di lakukan diantaranya : 

 Tawarkanlah makanan dan minuman special atau yang sedang 

dipromoskan 

 Siapkan caption order dan pena 

 Tulislah semua orderan pada captain order dengan jelas dan lengkap 

 Tulislah nomor meja, nama pengorder, tanggal, waktu , jumlah tamu, 

item, jumlah pemesan serta ukurannya dan segala permintaan khusus 

dari tamu 

 Beritahukanlah semua informasi makanan dan minuman yang dijual 

dengan jelas dan tepat kepada tamu sesuai dnegan kebutuhan tamu. 
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 Mengulangi Pesanan / repeat Order 

Hal-hal yang harus di lakukan diantaranya : 

 Berbicaralah dengan jelas dan perlahan  

 Tetaplah tersenyum 

 Tanyakanlah pada tamu pada saat ingin mengulangi pesanan 

 Jika tamu setuju ulangi semua pesanan tammu dan semua 

permintaanya 

 Perkenalkanlah nama waiter/waitress yang mencatat pesanan 

 Mintalah daftar menu dengan sopan 

 Ucapkanlah terimakasih dan mintalah tamu untuk menunggu pesanan 

datang dengan sopan 

 Mengantarkan Captain Order/ Distribute Of Captain Order 

Hal-hal yang harus di lakukan diantaranya : 

 Pengorderan menu : 

Lembaran pertama berwarna putih diberikan kepada kasir 

Lembaran kedua berwarna merah diberikan kepada bar 

Lembaran ketiga berwarna kuning disimpan pengorder 

Lembaran keempat berwarna birudi letakkan di meja tamu untuk cek-

list 

 Pengorderan makanan 

Lembaran pertama berwarna putih diberikan pada kasir 
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Lembaran kedua berwarna merah diberikan pada kitchen 

Lemabaran ketiga berwarna kuning diberikan pada pantry 

Lembaran keempat berwarna biru diletakan di eja tamu untuk cek-list 

 Menyajikan Minuman /Beverage Serving 

Hal-hal yang harus di lakukan diantaranya : 

 Segeralah menyajikan minuman sebelum makanan datang 

 Pergunakan round tray untuk membawa minuman 

 Jangan lupakan coaster, straw, stirrrer, sugar yang sesuai dengan 

kebutuhan minuman 

 Minuman yang menggunakan kaleng, bawalah ke hadapan tamu dan 

bantulah untuk membuka, sendagkan untuk minuman yang 

menggunakan botol telah dibuka di bar sehngga telah disajikan di 

dalam gelas 

 Untuk Chinese tea pot tuangkanlah secara perlahan dan gunakanlah 

underline untukk menghindari panasnya pot 

 Sajikan dari sebelah kanan tamu atau dari sis yang lebih mudah 

 Sebutkan nama minuman yang disajikan 

 Cek list minuman yang telah tersaji 

 Tawarkan minuman lagi bila terlihat isi dari minuman tersebut kurang 

¼ gelas 
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 Mengantarkan Makanan Dari Kitchen / Bring Of Food From 

Kitchen 

Hal-hal yang harus di lakukan diantaranya : 

 Sebelum makanan yang dipesan datang ke hadapan tamu 

persiapkanlah peralatan yang dibutuhkan untuk menyajikan makanan 

sesuai dengan standar operasional prosedur 

 Cek kondis baik dari segi kebersihan dan perubahan kualitas makanan, 

bumbu atau saos yang menyertainnya, serta ukuran dan jumlah 

makanan yang dipesan 

 Menyajikan Makanan / Food Serving  

Hal-hal yang harus di lakukan diantaranya : 

 Cek makanan yang akan disajikan apakah sesuai dengan captain order 

agar tidaksalah dengan meja ang dituju, ukuran dan jumlahnya 

 Usahakan sajikan makanan dari sebelah kanan tamu atau dari sis yang 

lebih mudah 

 Hati hatilah bila terdapat anak kecil 

 Ucapkanlah kata “ permisi ibu/bapak “ dengan perlahan dan jelas 

 Perhatikan tata letaj makanan pada lazy susan, pastikan garnishnya 

menghadap pada posisi yang tepat 

 Sebutkan nama makanan 

 Cek-list makanan yang telah di sajikan 
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 Tetaplah stand by pada table incharge dan pastikan kebutuhan tamu 

terpenuhi 

 Periksalah selalu bila ada pirinh yang kososg dan kotor , yang terdapat 

sisa makananya melebihi dua pieces harus segera diganti 

 Janganlah menumpuk piring-piring yang kotor terlalu tinggi 

 Tumpuklah piring-piring yang sejenis tanpa sisa makanan di atasnya 

 Konfirmasikan kepada tamu bika semua pesanan sudah tersaji 

 Tawarkanlah kembali bila ada tambahan makanan dan tanyakanlah 

bila ada kekurangan dalam pesanan tersebut 

 Bertindak segera bila ada kesalahan atau complaint 

 Menawarkan Dessert/Dessert Suggestion 

Hal-hal yang harus di lakukan diantaranya : 

 Waiter/waitress menawarkan menu dessert pada tamu bila menu main 

course telah selesai di makan 

 Letakkan toothpick di atasmeja atau lazy susan 

 Siapkanlah peralatan yang dibutuhkan untuk menyajikan dessert 

 Pastikan kondisi meja dalam keadaan siap untuk menyajikan dessert 
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 Mengganti Asbak / Change An Ashtray 

Hal-hal yang harus di lakukan diantaranya : 

 Ambilah asbak yang bersih letakkan di atas asbak yang kotor lalu 

angkat dang anti dengan asbak yang bersih 

 Pergunakan tray untuk menggantinya 

 Pastikan setelah 2 puntung rokok, asbak ahrus segera diganti 

 Mengantarkan Bill/ Setlle Bill 

Hal-hal yang harus di lakukan diantaranya : 

 Periksalah bill apakah sudah sesuai dengan captain order 

 Gunakanlah cover bill dan persiapkan pena 

 Berikanlah dari sebleah kanan tamu dengan tangan kanan dan dalam 

keadaan terbuka 

 Tanyakanlah pada tamu bagaimana komentarnya tentang pelayanandna 

maknana yang telah disajikan 

 Berikan dan beritahukanlah brosur special promo, event dan atau 

discount yang sedangberlaku, jelaskan secara singkat, jelas dan 

menarik agar tamu berminat untuk mengetahuinya dan datang kembali 

 Tunggu sesaat untuk pembayaran 

 Hitung kembali jumlah uang dihadapan tamu jika tamu membayar 

secara tunai dan pastikan telah sesuai dengan jumlah bill 
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 Perhatikan  apabila ada pembayaran dnegan charge room, pastika data-

data tamu tersebut mendukung untuk pembayaran melalui charge room 

 Jangan lupa mengembalikan uang kembalian tamu 

 Ucapkanlah terima kasih dan tetaplah tersenyum 

 Ucapkan Terima Kasih / Say Thank You 

Hal-hal yang harus di lakukan diantaranya : 

 Lakukan kontak mata , tersenyum dengan sedikit membungkukkan 

badan pada waktu mengucapkan terimakasih 

 Antarkan tamu menuju pintu dengan sedikit percakapan singkat yang 

ramah dan berkesan agar tamu berminat untuk datang kembali  

 

2.7.   Pengertian Complain 

Complain adalah sebuah bentuk ketidakpuasan tamu atau pelanggan akan 

suatu barang atau jasa yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. 

Sebagaimana yang di ketahui bahwa kepuasaan membeli tidak hanya berakhir 

dengan transaksi tetapi berlanjut sampai tahap sempurna pembelian , di saat ini 

konsumen akan merasakan tingkat kepuasaan atau ketidakpuasan yang akan 

mempengaruhi perilakunya. 

Pengertian yang lainnya adalah ketidakpuasan yang dirasakan oleh 

konsumen ketika membeli dan menggunakan barang baik itu berupa prodak 

fisik atau jasa pelayanan. Keluhan pelanggan tidak dapat diabaikan, karena 
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mengabaikan hal tersebut akan membuat pelanggan merasa tidak di hargai dan 

tidak diperhatikan sama sekali ( Rusadi : 2004 ) 

Bila merasa puas maka pelanggan akan melakukan pembelian ulang 

atau akan membeli produk lain di perusahaan yang sama di masa datang. 

Pelanggan yang puas cendrung menyatakan hal-hal yang baik tentang produk 

dan perusahaan kepada orang lain. Oleh karena itu pelanggan yang puas 

merupakan promosi secara langsung. 

 

2.8.    Penyebab Adanya Compalin 

Menurut ( Endar Sugiarto ) dalam bukunya psikologi pelayanan 

industry jasa (2002:20) disebutkan penyebab-penyebab dari compalin tersebut 

adalah : 

a. Pelayanan : dimana pelayanan yang di berikan oleh karyawan hotel 

merupakan salah satu penyebab terjadinya komplin. Hal ini terjadi karena 

pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan keinginan dari tamu 

tersebut dan tidak sesuai dengan yang ditetapkan oleh hotel. 

b. Fasilitas : dimana fasilitas-fasilitas yang diberikan kepada tamu haruslah 

masih layak dan baik untuk digunakan , jika fasilitas yang diberikan 

kepada tamu sudah tidak layak pakai dan kondisinya jelek tentulah hal ini 

yang menyebabkan tamu komplin karena ketidakpuasan 

c. Attitudinal ( sifat pelayanan atau karyawan ) : dimana sifat seorang 

pelayan yang melayani tamu merupakan hal yang sangat penting karena 
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pelayanan inilah yang akan berhadapan langsung dengan tamu , biasanya 

tamulah yang akan member nilai langsung kepada si pelayan , apabila 

pelayan memberikan pelayanan pelayanan dengan ramah dan sopan maka 

tamu akan merasa senang, begitu juga sebaliknya yang dapat berakibat 

tamu akan melakukan komplin. 

d. Mechanical complaint ( peralatan yang tidak berfungsi dengan baik ) : 

Dimana komplin akan terjadi karena pelayanan yang diberikan kepada 

tamu tidak berfungsi dengan baik. 

 

2.9.    Dampak Adanya complain 

a. Dapat merusak citra atau image hotel 

b. Pelanggan hotel akan enggan menggunakan fasilitas hotel itu lagi 

c. Pelayanan hotel akan di cap jelek oleh masyarakat 

d. Pelanggan yang memakai fasilitas hotel akan berkurang 

e. Dapat memperkecil pemasukan hotel 

 

2.10. Langkah-Langkah Menangani Keluhan Tamu  

a. Mendengarkan dengan baik 

Berikan perhatian kepada mereka dengan penuh, jangan menerjakan yang 

lain, jangan separuh mendengarkan, tulislah apa yang dikatakan kepada 

anda dan dapatkan hal-hal yang spesifik . pastikan anda memahaminya, 

hanya focus kepada mereka. 
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b. Biarkan mereka berbicara 

Jangan menyela , jangan menjelaskan , mempertahankan diri, 

memberikan penilaian , mereka tidak perduli terjadi masalah dan mereka 

tidak menginginkan cerita versi anda . mereka marah dan biarkan 

melepaskannya , jadi biarkan demikian. 

c. Meminta maaf dengan tulus 

Ini sulit dilakukan terlebih jika anda bukan yang menyebabkan maslalah. 

Jika dalam maslalah ini anda meminta maaf, anda tidak dipersalahkan 

karena telah menyebabkan masalah,  dan minta maaf Karen pelanggan 

mengalami hal yang tidak menyenangkan . posisikan diri anda di posisi 

mereka dan bersikap tulus. 

d. Tanyakan kepada mereka bagaimana anda bisa memperbaikinya dan 

lakukan dengan baik 

Cara yang lebih baik adalah menanyakan apa yang mereka inginkan, 

menyakini mereka anda akan memperbaiki masalah karena anda sudah 

mendengarkan dan memahami keluhan mengerti mengapa mereka begitu 

kesal, ambil langkah selanjutnya dan tindakan pencegahan agar tidak 

terulang lagi jika tidak mengapa mereka akan kembali lagi  

e. Berterimakasih kepada mereka 

Tanpa feebback langsung dari pelanggan , kita tidak tahu apa yang bisa 

kita berikan kepada pelanggan . saat mereka katakana kita gagal mereka 

memberikan informasi yang berharga bagaiman kita bisa meningkatkan 
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bisnis kita, mereka mengatakan kepada kita apa yang perlu kita lakukan 

agar pelanggan kembali lagi.
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BAB III 

GAMBARAN UMUM 

3.1. Sejarah Singkat Pratama Hotel & Convention  

1. Sejarah Berdirinya  Pratama Hotel & Convention 

Pratama Hotel & Convention merupakan salah satu hotel Bintang tiga 

didirikan dengan nama PT. Pratama Gili Raya, berdasarkan Akta No: 71 

tertanggal 6 Juli 2012 yang beralamatkan di Jl. Adisucipto No. 10 Mataram. 

Pembangunan dimulai sejak tanggal 3 Januari 2013 sampai dengan tanggal 28 

Februari 2014 dengan gedung 5 lantai yang memiliki fasilitas sebagai berikut 

: 

- Kamar sebanyak 51, yang terdiri dari 3 type kamar  yaitu  Standar  Room, 

Superior Room Dan Deluxe Room. 

- Pratama Hotel & Convention menyediakan 2 restoran yaitu Kangkung 

restoran yang menyediakan makanan khas daerah dan Sky Garden 

restoran menyediakan aneka makanan laut (seafood barbeque) yang 

dilengkapi dengan program movie night, live music dengan menikmati 

pemandagan malam yang indah. 

- Ruang meeting sebanyak 3 ruang  yaitu, , Udayana hall , Rembige hall , 

dan Selaparang hall dan 

- Sebanyak satu ruang ball room 

Hotel yang bernama Pratama Hotel & Convention  mulai beroperasi pada 

tanggal 3 Maret 2014 sampai saat ini.  



53 
 

 
 

 

2. Pengorganisasian Hotel Pratama 

Hotel Pratama yang terletak dipusat kota telah tumbuh dan berkembang 

dengan cukup baik yang terdiri 9 departemen. Yaitu : 

- Departemen Front Office 

- Departemen Housekeeping 

- Departemen Food and Beverage 

- Departemen Sales dan Marketing 

- Departemen Engineering 

- Departemen Banquete 

- Departemen Personalia 

- Departemen Accounting 

- Departemen Security 

Untuk tiap departemen dipimpin oleh seorang manager departemen 

sedangkan untuk Housekeeping dan Front Office dipimpin oleh seorang 

supervisor, security dipimpin oleh seorang chief. 

Pratama hotel & convention merupakan hotel yang berada di tempat yang 

cukup strategis hal ini bisa dilihat pada table di bawah ini : 
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Tabel 2.1 Perkiraan Waktu Dari Hotel Ke Tempat Strategis 

Dari  Ke (tujuan ) Waktu  

Pratama Hotel & 

Convention  

Lombok international airport 60 menit 

Pratama Hotel & 

Convention 

Pelabuhan Lembar 30 menit 

Pratama Hotel & 

Convention 

Kantor gubernur NTB 10 menit 

Pratama Hotel & 

Convention 

Mataram mall 15 menit 

Pratama Hotel & 

Convention 

Pantai senggigi 20 menit 

Pratama Hotel & 

Convention 

Pelabuhan kayangan 2 jam 

Pratama Hotel & 

Convention 

pusuk 25 menit 

Pratama Hotel & 

Convention 

Pelabuhan bangsal 60 menit 

Pratama Hotel & 

Convention 

Epicentrum mall 15 menit 

  

Pratama hotel & convention  memiliki berbagai fasilitas mulai dari 

jumlah kamar sebanyak 51 kamar  dan fasilitas lainnya yang bisa di lihat pada 

table di bawah ini : 

 Tipe Kamar Hotel 

Tabel 2.2. Tipe Kamar Hotel  

No Tipe kamar Jumlah kamar Harga  

1.  Standar room 30 room 525.000 

2.  Superior room 16 room 580.000 

3.  Deluxe room 5 room 675.000 

 Extra bed  - 180.000 
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Fasilitas yang terdapat dalam kamar : 

 Standar room : 

 Bed ,Tv, air conditioner, 2 mineral water, 2 gelas 

 Guest amenities : soap, sikat gigi,pasta 

gigi,sisir,handuk,sandal, dll 

 Superior room 

 Tv,air conditioner, coffee maker,mineral water,2 gelas 

 Guest amenities : soap, sikat gigi,pasta 

gigi,sisir,handuk,sandal, dll 

 Coffee maker 

 Deluxe room : 

 Tv, air conditioner, coffee maker, mineral water,2 gelas 

 Guest amenities : soap, sikat gigi,pasta 

gigi,sisir,handuk,sandal, dll 

 Coffee maker 

 Mini bar include snack dan minuman 

 Harga kamar sudah termasuk : 

Sarapan pagi untuk 2 orang 

1. Pajak dan jasa pelayanan 

2. Anak dibawah umur 12 tahun tidur bersama orang tua. 
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 Pembatalan untuk low season 

Tidak dikenakan biaya pembatalan jika pembatalan di lakukan 10 hari 

sebelum kedatangan (Low Season). 

 Pembatalan untuk high season 

Tidak dikenakan biyaya pembatalan jika pembatalan di lakukan 30 

hari sebelum kedatangan (high season). 

 Fasilitas Meeting Room  

Pratama hotel and convention memiliki 3 ruangan meeting room dan 1 

ruangan ball room dengan kapasitas yang berbeda-beda yang akan di 

jabarkan pada table di bawah ini : 

Table 2.3 Tipe Meeting Room Dan Kapasitas  

No  Venue Pratama 

Ballroom 

Selaparang 

Meeting 

Room 

Udayana 

Meeting 

Room 

Rembiga 

Meeting 

Room 

1. Theatre  350 150 120 80 

2. Classroom  200 80 60 50 

3. U-shape  NONE 50 30 30 

4. Conference  150 50 40 30 

5. Banquete 

Square  

200 50 30 30 

6. Banquete  

Round  

250 64 56 40 
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 Fasilitas Bar Dan Resto 

Pratama hotel and convention memiliki fasilitas bar dan restoran dengan 

nama “kangkung restoran “  dan “ sky lounge” untuk lebih jelasnya akan 

di jabarkan pada table di bawah ini : 

Tabel  2.4 Bar Dan Restoran 

No  Nama bar dan restoran kapasitas Menyediakan 

1 Kangkung restoran  55/pax Makanan dan 

minuman 

tradisional, 

western 

2 Sky lounge  60/pax Makanan dan 

minuman 

tradisional, 

western dengan 

pemandangan 

kota mataram  

 

 Fasilitas Pratama Hotel&Convention Lainnya. 

1. Pelayanan receptionist 24 jam 

2. Taxi service 

3. Wifi (hotspot gratis) 
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4. Room service 12 jam 

5. Informasi tamu 

6. Room service 

7. Mandalika spa 
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General Manager 

 

HRManager 

 

 

Accounting  MGR 

 

 

 Marketing  MGR 

 

FB Manager 

Y 

EXC. CHEF 

 

 SECRETARY 

 

Cook staff 

 

Steward staff 

 

ASST. / Adm HR 

 

 

 

 Sales 
Exc 

 

WAITER/SS staff 

 

 

Security Koordinator 

 

Security Staff 

 

 

. 

 HOUSEKEEPING 

Room  Boy/ Maid 

Staff 

Public Area Staff 

Garden Staff 

 

ENGINEERING 

 

 

 

SOUCE CHEF 

 

Store Receiving 

 

BANQUET Staff  

 

. 

PASTRY & Bakery 

 

 Accounting 

 

  Sales Admin 

 

FO Manager 

 

 
FO SPV 

 

 
RESEPTION staff 

 

 

 

 

 

DRIVER 

 

 

 

 
Sumber : HRD Pratama hotel and convention 

 

3.2 Struktur Organisasi 

ORGANIZATION CHART PRATAMA HOTEL 

 

 

 

 

 

  

 
 

  

5
9
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3.3 Job Description 

1. General Manager 

Tugas dan tanggung jawab : 

a.  Mengawasi dan mengontrol  pekerjaan  karyawan   sesuai  dengan 

standar operasional  prosudur yang telah di tetapkan di hotel. 

b. Bekerja sama dengan manager atau supervisor yang ada di hotel  dalam 

mengawasi aktifitas atau kegiatan yang dilaksanakan di hotel. 

c. Membuat  peraturan, kebijakan dan keputusan dalam prosudur 

oprasional hotel. 

d. Mengenali dan mengawasi standar kerja karyawan. 

e. Memberi keterangan, arahan dan petunjuk mengenai prosudur kerja 

yang baik. 

f. Mendatangi dan mengirim surat kepada tamu jika sangat di perlukan. 

g. Melakukan interview dan  uji kopotensi bagi staff yang akan menduduki 

jabatan / posisi yang tepat. 

h. Mengontrol dan menganalisa laporan keuangan. 

i. Melakukan komunikasi dengan manager-manager yang lainnya serta 

departemen masing-masing bagian agar dapet kerja sama dengan baik. 

j. Memonitor dan mengamati hotel serta tanggung jawab atas semua 

kelancaran  operasional hotel. 
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2. Sercretary 

Tugas Dan Tanggung Jawab : 

a. Membantu General Manager dalam mengelola dan mengatur hotel 

managemen. 

b. Memberikan laporan dan bertanggung jawab kepada General Manager. 

c. Menerrima laporan dari masing-masing departemen heads. 

d. Mengatur dan memonitorkan oprasional pada aktifitas hotel. 

e. Pengganti General Manager  sementara jika sewaktu-waktu General 

Manager tidak ada di tempat. 

3. Front Office Manager 

 Tugas dan tanggung jawab : 

a. Membuat jadwal kerja karyawan  

b. Membuat statistic daftar tamu serta membuat laporannya. 

c. Mengganti dengan rutin daftar service emengenai permintaan tamu. 

d. Menyusun rencana anggaran dan mengatasi masalah-masalah 

didalamnya. 

e. Memelihara hubungan yang baik dengan tamu hotel serta lingkungan 

yang sehat kepada seluruh karyawan. 

f. Memberikan motivasi, memelihara disiplin. 

g. Mengadakan rapat dengan rutin minimal satu kali dalam satu bualan. 

h. Merumuskan atau merekomendasikan penyesuaian tarif  kamar. 
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i. Melayani langsung tamu VIP dan V.V.IP dalam pemberian diskon dan 

harga special. 

j. Merumuskan pengendalian biaya operasional. 

k. Mentaatidan memenuhi peraturan hotel. 

l. Melaksanakan tugas alih atas dasar perintah atasan. 

4. HRD/Personalia  Manager 

Tugas dan tanggung jawab : 

a. Bertanggungn  jawab atas rekrutment yang  di butuhkan oleh  

perusahaan dengan melaksanaakan seleksi interview. 

b. Mengontrol  kebenaran data karyawan. 

c. Mengeontrol kebenaran kesehatan, serta melakukan placeman sebelum 

calon karyawan di terima. 

d. Mengadakan manpower deveploment bersama GM. 

e. Memiliki  managemen dalam hal memecahkan masalah  terutama denga 

SPSI. 

f. Menyiapkan kontrak kerja dan membantu memecahkan masalah yang 

timbul. 

g. Orientasi pengenalan  lingkungan kerja pada karyawan baru. 

h. Mengusulkan kepada atasan mengenai system gajian , member motivasi 

pada karyawan mengadakan contoh upah, job description, job evaluasi, 

dan tenaga kerja. 
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i. Mengkordinir  dan melaksanakan program seperti, rekreasi, olahraga, 

sembahyang bersama, dan lain-lain bersama karyawan hotel. 

5. Accounting Manager 

Tugas dan tanggung jawab : 

a. Mengarahkan, mengkordinasikan dan mengukur kinerja keuangan 

perusahhan atas oprasi harian seluruh bagian devisi dan departemen 

dalam perusahhan untuk tujuan perencanaan keuangan dan managemen 

anggaran. 

b. Memantau dan menganalisis transaksi keuangan harian, bulanan, dan 

tahunan dan di bandingkan dengan anggaran. 

c. Mengarahkan dan mengkordinasikan pembiayaan hutang dan 

pembayaran hutang dengan lembaga external. 

d. Melakukan kordinasi dengan seluruh bagian dalam perusahaan untuk 

penyusunan laporan keuangan bulanan dan tahunan, perencanaan dan 

proyeksi keuangan sesuai rencanaan bisnis perusahaan. 

e. Melakukan analisa keuangan untuk membuat usulan pertimbangan bagi 

atasan untuk proses negosiasi kontrak dan pengambilan atas produk 

investasi, rencana jangka pendek dan jangka panjang perusahaan, 

anggaran dan target keuangan setiap bagian dan perusahaan secara 

keseluruhan, pembuatan kebijakan dan perbaikan prosudur. 

f. Menyajikan data keuangan yang di perlukan untuk komite perencanaan 

dan pembuatan kebijakan keuangan. 
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g. Melakukan proses audit keuangan langsung dan memberikan 

rekomendasi untuk perbaikan procedural. 

h. Memastikan dokumen yang berhubungan dengan kegiatan akuntasi 

tercatat dalam pembukuan yang akurat dan benar. 

i. Memastikan dan menghitung kewajiban perpajakan yang timbul dan 

transaksi yang ada. 

j. Memastikan konsistensi penerapan system akuntasi yang telah di 

tetapkan baik oleh perusahaan sesuai dengan standar akuntasi keuangan 

yang berlaku di Indonesia. 

k. Memastikan bahwa setiap pencatatan dalam pembukuan yang material 

dapat di ungkapkan. 

l. Memastikan seluruh pencatatan  akurat dan konsisten terhadap akuntasi 

keuangan yang berlaku. 

6. Sales And Marketing Manager 

 Tugas dan tanggung  jawab : 

a. Memelihara dan meningkatkan usaha bisnis dari langganan yang sudah 

ada maupun dari daerah baru. 

b. Menyusun rencana dan membuat laporan hasil seles call secara 

mingguan, bulanan, termasuk complain dan  permintaan dari pelanggan. 

c. Menemani, menjamu pelanggan sesuai dengan kebutuhan bila perlu di 

luar jam kerja. 
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d. Melakukan  seles  call  secara rutin sesuai dengan program yang telah di 

rencanakan. 

e. Bekerjasama dengan departemen lain agar tercapai pelaksanaan tugas 

dengan baik. 

f. Membuat dan  menyampaikan rencana kerja mingguan dan bulanan. 

g. Memelihara  hubungan baik dengan relasi agar mempermudah mengatur 

tamu yang datang  kehotel. 

h. Melakukan tugas lain sesuai dengan perintah atasan  (managemen). 

i. Menangani semua penjualan  produk hotel baik  jasa   maupun non jasa. 

7. Food and  Beverage Manager 

 Tugas dan tanggung jawab : 

a. Mengawasi jalannya oprasional khususnya dalam bidang pelayanan 

kepada tamu. 

b. Menetapkan menu, system penyajian penjualan, mengarahkan 

penjualan, mengarahkan pelaksannaan, dan  menilai kebersihan. 

c. Menangani permasalahan yang memerlukan penanganan secara 

langsung dan melaporkan kepada execekutive asst. manager yang 

memerlukan penanganan khusus. 

d. Menetapkan jadwal oprasional food and baverage outlet. 

e. Memonitor hasil inventarisasi fisik dapur dan food and baverage service 

serta stay warding 

f. Melakukan analisa, evaluasi pemakai dan pesaing. 
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g. Menyusun rencana anggaran dapur, food and baverage service serta stay 

warding. 

h. Commodities dan statistic penjualan. 

i. Merumuskan  kebijakan pengendalian biayaya oprasional dan menilai 

pelaksanaannya. 

j. Meneliti, menyetujui standar portion  size. 

k. Menyusun rencana program kerja dan menilai pelaksanaannya. 

l. Meneliti rekomendasi penyesuaiyan tarif food and beverage. 

m. Merumuskan rekomendasi serta mengembangkan dari pada personal. 

n. Menyusun laporan, dokumentasi, melakukan korespondensi. 

o. Menyelenggarakan breafing pada food and beverage departemen. 

p. Mengawasi  serta mengecek stoc bahan-bahan yang di perlukan di 

kitchen. 

q. Mengawasi food and  beverage production sebelum di sajikan kepada 

tamu. 

r. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan perintah atasan. 

8. Executive Chef 

 Tugas dan tangguang jawab : 

a. Mengecek daftar pesanan barang ke gudang. 

b. Mengetik menu. 
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c. Mengatur & mengawasi seluruh tugas-tugas kitchen, khususnya dalam 

proses pengadaan dan pengolahan makanan sesuai dengan standart yang 

telah ditetapkan.  

d. Membuat anggaran tahunan untuk mempersiapkan bahan-bahan 

makanan yang akan dijual.  

e. Membuat rencana kerja tahunan. 

f. Selalu menghadiri rapat antara kepala bagian lainnya, sesuai yang telah 

ditentukan oleh General Manager. 

g. Mengawasi pelaksanaan tata kerja ,keselamatan kerja, dan memenuhi 

kelengkapan atau atribut kerja agar dapat menciptakan lingkungan kerja 

yang aman. 

h. Mengawasi sepenuhnya tempat penyimpanan makanan dan peralatan-

peralatan yang akan digunakan untuk kelancaran operasional kerja. 

i. Menjaga food cost standart atau standart porsi. 

j. Mengawasi sepenuhnya kegiatan food production secara keseluruhan. 

9. Housekeeping Manager 

 Tugas dan Tanggung jawab : 

a. Mengatasi masalah mengenai lost dan found. 

b. Melakukan control ke public. 

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

d. Bertanggung jawab serta memelihara semua perlengkapan tata graham.  

e. Membuat budget. 



68 
 

 
 

 

f. Menetapkan tugas membina dan mengawasi staff. 

g. Mengadakan kordinasi dengan departemen hotel yang lain. 

h. Memelihara dan memperthaankan serta mengontrol secara rutin service. 

i. Menatti dan mematuhi peraturan hotel. 

j. Melaksanakan tugas dari atasan. 

10. Chief  Engginering 

 Tugas dan Tanggung jawab : 

a. Bertanggung jawab atas semua kelancaran di Engenering opration. 

b. Menyiapka laporan-laporan yang di perlikan. 

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

dan efektif. 

d. Memeriksa dan mengawasi bahwaseluruh work order dari semua 

departemen telah diatasi dengan baik. 

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

denga efektif dalam memelihara seluruh hubungan yang ada dalam 

hotel. 

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

dapat di pastikan beroprasi dengan baik dan  maksimal. 

g. Mematuhu dan menaati peraturan hotel. 

h. Melaksanakan tugas lain yang di perintahkan oleh atasan. 
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11. Security Cordinator 

 Tugas dan Tanggung jawab : 

a. Bertanggung jawab atas terpeliharanya keamanan hotel, tamu dan semua 

karyawan. 

b. Mengkoordinasi serta mengawasi kegiatan petugas keamanan. 

c. Membuat usulan  pada managemen mengenai sistim keamanan dan  

ketertiban  yang baik. 

d. Mengatur jadwal kerja, cuti serta mengadakan koordinasi dengan pihak 

yang wajib dalam rangka memelihara ketertiban lingkungan dan  

keamanan lingkungan. 

e. Mengadakan koordinasi dengan  kepolisian  dalam hal penyelidikan bila 

adanya  kejadian yang  melibatkan  karyawan atau  pihak  hotel  

setempat. 

f. Membantu tamu dalam  membuat  laporan  pada polisi  bila ada tamu 

yang hilang. 

g. Memberikan bimbingan  kepada bawahan, serta  memberri masukan 

dalam penilaian pegawai. 

h. Mengambil kunci pada security departemen dengan mendatakan lok 

book yang telah disesuaikan. 

i. Selalu melaksanakan tugas dengan baik. 

j. Melaporkan  kepada Generan Manager  segala kejadiann yang  terjadi di 

sekitar hotel. 
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k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

3.4 Job Specification 

1. General Manager 

Job Specification : 

a. Sehat jasmani dan rohani. 

b. Mampu menyampai target perusahaan yang telah di tetapkan. 

c. Berdisiplin tinggi. 

d. Berpenampilan dan berkeperibadian yang baik. 

e. Penuh percaya diri. 

f. Memiliki sifatyang tegas. 

g. Mampu berkomunikasi dengan baik. 

h. Mempunyai liyalitas yang tinggi terhadap perusahaan. 

i. Berpengalaman di bidangannya pada hotel berbintang minimal 3 tahun. 

j. Memiliki kemampuan mengelola dan mengatur karyawan dan 

perusahaan. 

2. Front Office Manager 

 Job Specification : 

a. Memiliki sertifikat pendidikan yang sudah di setujui oleh perguruan 

tinggi yang bersangkutan  atau  sekolah  perhotelan dan pernah magang 

atau  training dihotel. 

b. Berpengalaman kerja minimal 3-5 tahu sebagai managerial di hotel  

berbintang  atau sebagai managerial front office. 
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c. Berpengalaman 6 tahundi hotel yang berbintang. 

d. Menguasai baha ingris. 

e. Pengalaman di receptionis dan familiar dengan front office. 

f. Dapat memimpin bawahan agar menjadi lebih baik. 

g. Mampu mengawasi pekerjaan dan motifasi melaksanakan tugas 

bawahan lebih efektif dan efisien. 

3. HRD/Personalia  Manager 

 Job Specificatin : 

a. Memiliki sertifikat yang di setujui oleh sekolah atau perguruan  tinggi 

atau yang pernah magang (training). 

b. Memiliki pengalaman kerja 2 tahun dengan  kualifikasi professional. 

c. Pengalaman 5 tahun  pada computerizend personal dan  prayoll system. 

d. Memahami mengenai uu ketenaga kerjaan. 

e. Mampu membuat job description untuk dirinya sendiri yang 

dipertanggungjawabkan kepada General Manager. 

4. Accounting Manager 

 Job Specipication : 

a. Memiliki sertifikat yang di setujui oleh sekolah atau perguruan  tinggi 

atau yang pernah magang (training). 

b. Memiliki pengetahuan tentan accounting. 

c. Memiliki pengetahuan mengenai pengoprasian computer. 

d. Memiliki pengalaman 5 tahun kerja dengan kualifikasi professional. 
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5. Sales  And Marketing  Manager 

 Job  Sepecification : 

a. Memiliki latar belakang  pendidikan sekolah  pariwisata  jurusan sales 

and marketing serta hotel managemen. 

b. Berpengalaman selama 2 tahun  sebagai seles dan marketing. 

c. Dapat berkomunikasi dalam  bahasa ingris. 

d. Berkeperibadian yang baik serta memiliki kemampuan dalam bidang 

sales marketing. 

6. Food and Beverage Manager 

 Job Specification : 

a. Lulusan diploma pariwisata. 

b. Memiliki pengalaman kerja 6 tahun di hotel berbintang. 

c. Memiliki pengalaman minimal 5 tahun sebagai managerial di hotel 

berbintang dalam bidang food and beverage. 

d. Memiliki keterampilan dalam mengolah susunan menu sesuai dengan 

standar. 

e. Dapat berkomunikasi dengan baik dalam bahasa inggris. 

f. Berkeperibadian yang baik serta memiliki kemampuan dalam bidang 

food and beverage. 
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7. Executive Chef  

 Job Specification 

a. Memiliki sertifikat yang sudah di setujui oleh sekolah atau perguruan 

tinggi yang sudah pernah magang (training). 

b. Pernah training di sebuah hotel. 

c. Memiliki pengalaman kerja 6 tahun di hotel berbintang. 

d. Memilikin pengalaman kerja 3-5 tahun sebagai beverage. 

e. Mampu menyusun menu serta mampu membuat standar makanan sesuai 

dengan standar internasional. 

8. Executive Housekeeper 

 Job Specification : 

a. Memiliki sertifikat pendidikan yang sudah di setujui oleh perguruan 

tinggi yang bersangkutan dengan hotel dan pernah magang. 

b. Memiliki pengalaman kerja minimal 6 tahun di hotel berbintang. 

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

d. Mampu mengatasi pekerjaan dan memotivasi dalam melaksanakan tugas 

bawahan agar lebih baik, efektif dan efisien. 

9. Housekeeping Manager 

 Job Specification : 

a. Memiliki sertifikat pendidikan yang sudah di tetapkan oleh perguruan 

tinggi atau sekolah perhotelan dan pernah magang (training). 

b. Memiliki pengalaman kerja 6 tahun di hotel berbintang. 
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c. Memiliki pengalaman kerja sebagai managerial di hotel berbintang 

minimal 3-5 tahun. 

d. Mampu memimpin, mengembangkan, mengarahkan, memotifasi  dan 

mengatur bawahan.  

10. Chief Engginering 

 Job Specificatin : 

a. Memiliki latar belakang pendidikan teknisi. 

b. Dapat mengoprasikan alat-alat yang bekaitan dengan mesin. 

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

di berbaiki secepat mungkin. 

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

baik dalam bekerja. 

11. Chief  Security 

 Job specification : 

a. Memiliki latar belakang pendidikan minimal lulisan sekolah menengah 

umum atau sederajatnya. 

b. Memilikin pengalaman kerja minimal 3 tahun sebagai security di 

perusahaan atau hotel. 

c. Memiliki kemampuan atau keterampilan dalam melakukan penanganan 

atau pengawasan. 

d. Dapat memotivasi bawahan untuk dapat bekerja maksimal. 
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3.5.   Hubungan Antar Departemen 

Hubungan kerjasama antar bagian atau departemenyang baik,akan 

mengakibatkan lingkungan kerja yang nyaman,sehingga pelayanan yang 

diberikan oleh setiap karyawan akan terasa lebih maksimal dan hal ini akan 

menyebabkan kepuasan terhadap tamu.Apabila hal tersebut sudah tercapai 

maka semua orang yang terlibat akan merasakan manfaatnya. 

Adapun  berbagai bentuk kerjasama antar department yang terdapat di 

hotel sebagai berikut : 

 Hubungan F&B Product dengan Housekeeping Departement 

a. Memberikan informasi untuk pelayanan khusus mengenai makanan dan 

minuman di kamar dan di ruangan hotel. 

b. Pemberian informasi untuk penyiapan keperluan kamar ( seperti air es ) 

dan lain sebagainya. 

 Hubungan F&B Product dengan Enggineering Departement 

a. Karyawan enggineering memberikan informasi tentang kerusakan alat-

alat/ mesin yang ada di F&B Product. 

b. Selain itu juga hubungan kerjasama yang baik perlu di pelihara dengan 

bagian purchasing untuk pengadaan/pembelian dan penyiapan bahan-

bahan makanan,selain itu juga perlu dibina hubungan dari kerjasama 

yang baik dengan bagian personalia,accounting,keamanandan lain-lain. 
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 Hubungan F& B Service dengan Front Office 

a. Hubungannya yaitu : Dalam memberikan imformasi tentang jumlah 

tamu yang menginap,laporan ini sangat penting sekali, sebab dengan 

memberikan laporan jumlah tamu yang menginap maka pihak F&B 

Departement dapat mempersiapkan makanan  dan minuman,dengan 

demikian permintaan makanan dan minuman dapat terpenuhi dengan 

baik dan memuaskan. 

b. Pemberian informasi mengenai penyambutan terhadap tamu dan 

lainnya. 

c. Meminta kepada staff front office untuk dapat membuatkan name tag 

dari tamu group  jika ada tamu yang akan lunch atau dinner di kangkung 

restoran. 

d. Memberikan informasi kepada staff F&B Service jika ada tamu yang 

meminta menu makanan untuk di antarkan ke kamarnya atau jika ada 

tamu yang meminta orderan. 

 Hubungan F&B Service dengan housekeeping department 

a. Menyediakan minuman bagi seluruh karyawan termasuk housekeeping 

department  saat kegiatan general meeting atau briefing di hotel . 

b. Memasang dinner set bagi kamar yang memerlukan. 

c.  Mengatur wellcome fruit,cookies kedalam kamar yang segera di tempati 

tamu,utamanya tamu VIP dan Group. 
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d. Meminta bantuan HK bila ada penambahan meja/kursi didalam restoran  

e. Membersihkan area kerja restoran 

f. Membantu staff F&B service untuk menset-up keperluan lunch ,dinner . 

g. Menginformasikan kepada staff F&b service jika ada piring atau gelas 

yang tertinggal di kamar tamu atau sisa makanan yang di letakkan di 

depan pintu kamar /koridor  

h. Membantu staff F&B service membawakan piring , gelas dan lain-lain 

ke kangkung restoran jika staff F&B service sedang sibuk. 

 HubunganF&B Service dengan F&B Product Departement 

a. Memberikan informasi mengenai pesanan makanan oleh tamu ,yang 

harus disiap kan oleh F&B Product 

b. Memberikan informasi mengenai jumlah pesanan makanan dan 

minuman yang dipesan oleh tamu. 

c. Menginformasikan mengenai jumlah tamu breakfast untuk dapat di 

persiapkan makanan breakfast agar dapat terpenuhi 

d. Menginformasikan mengenai nasi box yang di inginkan oleh tamu saat 

breakfast,  lunch atau dinner 

e. Menginformasikan mengenai menu-menu coffee break pada saat 

kegiatan  meeting di hotel 
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f. Menginformasikan staff food & beverage produk mengenai kekurangan 

makanan saat breakfast lunch dan dinner untuk dapat di tambahkan 

sesuai dengan jumlah tamu guna menghindari complainan tamu. 

 Hubungan F&B Service dengan Accounting Departement 

a. Memberikan informasi mengenai jumlah penjualan dan pembelian 

barang (pengeluaran dan pemasukan). 

b. Mengirim daily report summary ke accounting setiap hari mengenai 

event yang di laksanakan di hotel serta pendapatan restoran setiap 

harinya 

c. Meminta barang-barang yang di butuhkan restoran dengan mengisi form 

purchased requetition untuk diserahkan ke bagian accounting. 

d. Meminta tukeran uang di accounting untuk persiapan kembalian bill 

tamu. 

 Hubungan F&B Service dengan Enggineering Departement 

a. Memberikan informasi mengenai alat-alat yang rusak seperti meja,kursi 

dan lain sebagainya. 

b. Menginformasikan ke bagian engginering untuk melakukan perbaikan 

peralatan yang digunakan di restoran untuk memaksimalkan kinerja 

peralatan yang bermasalah. 
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 Hubungan Front Office dengan Housekeeping Department 

a. Pemberian informasi tamu ( tanggal kedatangan dan 

keberangkatan,nama tamu, jumlah dan nomor kamar yang akan 

dipakai,pelayanan khusus lainnya. 

b. Pelayanan barang-barang bawaan tamu yang akan disimpan di kamar 

tamu,dan lain sebagainya. 

c. Memberikan informasi mengenai keadaan kamar-kamar (ready,jumlah 

kamar yang kosong,perlengkapan kamar dan kamar-kamar yang O.O. 

 Hubungan Front Office dengan F&B Product Department 

a. Pemberian informasi tamu, sehingga diharapkan Department F&B 

Product dapat membuat rencana tentang  penjualan makanan dan 

minuman. 

b. Penyiapan bagi tamu-tamu (vegetarian) dan lain sebagainya. 

 Hubungan Front Office dengan Accounting Departement 

a. Memberitahukan tamu yang akan chek out. 

b. Memberitahu jam/waktu tamu yang akan chek out. 

c. Memberikan laporan penjualan kamar 

d. Memberikan pendapatan cash hotel baik itu pembyaran kamar, makanan 

maupun laundryan dari tamu. 

e. Mengirimkan daily report setiap hari ke accounting department. 

f. Menginformasikan mengenai guest in house  
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 Hubungan Front Office dengan Enggineering Department 

a. Pembuatan terhadap kunci yang sudah tidak layak pakai/kunci yang 

akan 80ig anti. 

b. Informasi terhadap kesiapan alat-alat/mesin yang ada di kamar apabila 

ada kerurangan. 

c. Menginformasikan mengenai kerusakan peralatan yang ada di hotel 

untuk segera di perbaiki. 

d. Menginformasikan mengenai permintaan tamu kepada staff 

enggineering mengenai alat mekanik. 

 Hubungan Housekeeping dengan Accounting Department 

a. Laporan keuangan seperti pembuatan summary 

b. Laporan terhadap semua minuman yang dikonsumsi oleh tamu terhadap 

mini bar yang telah tersedia di kamar. 

c. Laporan untuk barang-barang kebutuhan pemenuhan jumlah anggaran 

yang di butuhkan Housekeeping Departement. 

d. Pemberian informasi terhadap pembelian kebutuhan luar purchasing 

seperti orderan bunga atau pembelian bungan. 

 Hubungan Housekeeping dengan Engineering Department 

a. Melaporkan kerusakan-kerusakan yang terjadi di lingkungan kerja 

Housekeeping Department, seperti kerusakan alat-alat kerja : mesin-

mesin,lampu,AC,TV,telephone dan lain-lain. 
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b. Membuat dan mengirim W.O (Work Order) kepada enggenering 

department untuk perbaikan kerusakan atau pembuat sarana kerja yang 

diperlukan Housekeeping. 

c. Membuat Work Order untuk pengecetan ulang(repaiting), baik didalam 

kamar tamu maupun ditempat-tempat lain. 

d. Meminta bantuan engenering untuk pemasangan perlengkapan-

perlengkapan yang menggunakan tenaga listrik.    

 

3.6.  Struktur Organisasi Food &Beverage Department  di Pratama Hotel &   

Convention 

Struktur organisasi pada tiap-tiap departmen memang harus dan sangat 

diperlukan untuk mengkoordinasi segala macam kegiatan yang terjadi di 

restaurant. Kegiatan ini telah ditentukan untuk setiap karyawan sehingga tidak 

terjadi pekerjaan yang diabaikan .Sehingga pekerjaan dapat dilaksanakan dengan 

baik dan penuh rasa tanggung jawab oleh masing-masing karyawan. Oleh sebab 

itu , struktur organisasi harus jelas dan dengan tanggung jawab masing-masing 

section 
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3.6.1 Food and Beverage Service Departemen Organisasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber :F & B Sesvice Departement 

 

3.6.2 Job Description 

1. Food Beverage Manager 

Tugas dan tanggung jawab : 

a. Mengadakan hubungan kerja sama dengan supplier 

b. Menangani keluhan tamu 

c. Melaporkan kepada management mengenai anggaran belanja F& B 

d. Mendiskusikan menu makanan dengan executive chief 

e. Bertanggung jawab atas seluruh outlet F&B  

f. Meneliti recomendasi penyesuaian tarif F&B  

g.  Meneliti dan menyetujui standar portion size 

F&B  Supervisor 

Cashier 

F&B Manager 

Waiter/waiteress/ban

quet waiter 

 

Trainee 
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h. Melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan antara “kitchen dan 

F&B    service dan stewarding” 

i. Menyusun rencana, program kerja dan menilai pelaksanaannya. 

j.  Menyusun rencana anggaran kitchen, service, dan stewarding. 

2. Supervisor 

Tugas dan tanggung jawab : 

a. Bertangung jawab atas kelancaran seluruh operasional di restoran 

atau       bar tempat dia bertugas p 

b. Mengecek menu makanan yang akan dihidangkan kepada tamu hotel  

c. Membuat daftar semua keperluan yang dibutuhkan atau mengalami 

kehabisan stok. 

d. Mengecek semua kebutuhan uniform waiters/wateriss 

e. Mengadakan inventaris alat-alat seperti china ware, glass ware, dan 

sliver ware 

f. Mengecek meja dan kursi jika ada yang rusak , dan memerlukan 

perbaikan atau diganti sekaligus. 

g. Melakukan pengontrolan terhadap karyawannya 

h. Mengecek jika ada peralatan yang kurang bersih, kurang rapi, dan 

kurang lengkap untuk dapat diperbaiki . 

i. Membuat  jadwal kerja bawahan 

j. Menginformasikan kepada bawahan 

k. Mengenai persiapan yang akan di lakukan untuk tamu meeting  
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3. Cashier restaurant /bar 

Tugas dan tanggung jawab : 

a. Cek perlengkapan seperti bill, form summary report dll . 

b.  Membaca log book jika ada pesan dari shift sebelumnya. 

c.  Cek transfer dari shift sebelumnya. 

d. Membuat guest bill sesuai dengan orderan / slip order untuk food dan 

beverage  

e. Mengisi laporan  ke summary sebelum tutup. 

f. Mengirim guest bill ke fo. 

g. Menulis pesan- pesan di log book. 

h. Membuat setoran pendapatan harian Restoran ke Front Office 

i. Mengirimkan laporan daily summary yang telah dibuat setiap harinya 

ke Accounting 

j. Menangani Operator Section untuk pemesanan Room Service. 

k. Melakukan inventory bahan – bahan yang di butuhkan di restoran. 

l. Menanyakan no kamar atau voucher breakfast kepada setiap tamu 

yang akan breakfast 

m. Mengecek buffe breakfast, lunch atau dinner 

n. Meminta laporan guest in house di front office untuk mengetahui 

jumlah tamu di mana sudah tercantum yang termasuk dengan sarapan 

atau tamu yang hanya menyewa kamar ( room only ). 

o. Menukar uang ke accounting  
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4. Waiter/ waitress/banquet waiter 

Tugas dan tanggung jawab : 

a. Mempersiapkan kelengkapan  teknis pelayanan 

b. Melaksanakan persiapan set up mise  en place 

c. Melangkapi kebutuhan, mengetahui bahan yang tidak tersedia 

 ( makanan dan minuman) untuk di infomasikan ke bagian kasir. 

d.  Melakukan pelayanan langsung kepada tamu 

e. Mengambil pesanan/ orderan  tamu yang telah dicatat pada form 

captain order   untuk di teruskan  ke kitchen atau dapur 

f. Melaksanakan penyajian hidangan yang sudah siap di sajikan kepada 

tamu  

g. Melaksanakan clear up dari meja tamu jika tamu sudah selesai 

h. Mengambil/ mempersiapkan kebutuhan tissue  

i. Melakukan penyiapan table set-up  

j. melakun pembersihan area kerja bar restoran 

k. Menghadiri briefing head waiter- captain sebelum dan sesudah 

menyelesaikan tugas. 

l. Menangani tamu breakfast, lunch atau dinner 

m. Melengkapi makanan di buffe untuk menghindari kekurangan yang 

disesuaikan dengan jumlah tamu yang sudah tercantum di guest in 

house 

n. Membuat jus untuk sarapan. 
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o. Mengantarkan welcome drink kepada tamu yang akan check-in 

p. Membersihkan gelas,asbak yang ada di lobby  

q. Polish  gelas,sendok dan lain-lain 

r. Melakukan clear up buffe breakfast jika sudah jam 10 pagi. 

s. Mengatur coffe break untuk tamu meeting 

t. Mengantar makanan ke kamar ( room service ) 

u. Membersihkan peralatan makanan yang tertinggal di kamar tamu dan 

di koridor  

v. Membuatkan minuman untuk pesanan tamu di bar restoran 

w. Mempersiapkan kebutuhan tamu meeting mulai dari air 

minum,permen dan lain-lain 

x. Mengatur ruangan meeting sesuai dengan informasi dari sales and 

marketing 

y. Menangani tamu meeting dan mengawasi kebutuhan coffee break 

tamu 

z. Membersihkan makanan dan minuman sisa coffee break. 

5. Trainee 

Tugas dan tanggung jawab : 

a. Polish gelas, sendok dan melipat tissue 

b. Membuat lipatan tissue untuk sendok. 

c. Mencuci gelas  

d. Mengantarkan welcome drink ke tamu yang check-in 
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e. Membersihkan  piring dan gelas tamu yang sudah selesai makan  

f. Membersihkan meja 

g. Mengatur sendok, gelas di meja  

h. Membantu senior membersihkan buffe  

i. Membersihkan peralatan makanan yang tertinggal di kamar dan di 

koridor setiap hari  

j. Membantu kerja senior  

 

3.6.3. Job Specification 

1. Food And Beverage Manager 

Job specification : 

a. Menguasai bahasa inggris dengan baik  

b. Tamat dari sekolah/akademi pariwisata yang telah diprogramkan 

c. Memiliki pengetahuan yang luas mengenai bidang food & beverage 

d. Memiliki pengalaman kerja selama 5 tahun pada hotel berbintangdi 

bagian  F & B service 

e.  Penuh percaya diri 

f. Memiliki sikap kepemimpinan yang tegas, bertanggung jawab, 

berwibawa. 

g. Mempunyai daya kreativitas dan loyalitas yang tinggi 
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2. Supervisor/Captain 

Job specification : 

a.  Memiliki pengalaman kerja sebagai supervisor minimal selama 4 

tahun di hotel berbintang 

b.  Menguasai bahasa ingris dengan baik  

c. Memiliki pengetahuan mengenai makanan dan minuman, mampu 

memberikan pelatihan dalam hal pelayanan makanan dan minuman 

d. Jujur dan penuh tanggung jawab atas pekerjaannya 

e. Memiliki kemauan positif dalam meningkatkan penjualan 

f. Mempunyai penampilan yang menarik, mampu menguasi dan 

mengkoordinir operasional harian di area yang menjadi tanggung 

jawabnya. 

3. Cashier 

          Job specification : 

a.   Minimal lulusan DIII pariwisata atau lulusan akuntasi perhotelan  

b.   Memiliki pengamalan menangani tamu 

d.   Mampu berbahasa asing 

e. Bertanggung jawab, disiplin, ramah, sabar, baik terhadap tamu     

maupun staff 

f.    Jujur,teliti dan percaya diri 

g.    Mampu mengoperaskan komputer dengan baik 
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4. Waiter/Waiteress/Waiter Banquet And Trainee 

 Job specification : 

a. Minimal lulusan DI, DIII, SMU jurusan perhotelan dan   

kepariwisataan 

b. Dapat berbahasa asing ataupun bahasa lainnya dengan baik dan 

benar 

c.  Memiliki pengalaman dan sertifikat, sewaktu melakukan training di 

tempat-tempat lainya 

d. Mau bekerja keras, disiplin dan jujur 

 

3.6.4. Hubungan Atar Bagian 

 Hotel merupakan suatu organisasi yang pada dasarnya mengelola 

sumber daya manusia. Hubungan kerjasama yang baik dan terpadu 

didalam bagian dan antar bagian di hotel adalah sangat mutlak dan perlu 

dalam rangka mencapai tujuan organisasi pada umumnya dan tujuan 

masing- masing bagian pada khususnya. 

 Oleh karena itu, setiap pegawai harus dengan penuh kesadaran dan 

tanggung jawab tinggi mampu membangun dan membina hubungan kerja 

sama baik mengenai hubungan kemanusiaan, pengelolaan fasilitas dan 

hasil produksi 
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 Hubungan antar bagian food and beverage service. 

a. Hubungan Cashier Dengan Waiter/Waitress 

 Menginformasikan mengenai bill tamu untuk di bawa oleh staff waiter 

untuk room service 

 Memberikan informasi mengenai pesanan tamu 

 Memberikan informasi mengenai jadwal kerja 

 Memberikan informasi kepada waiter/waitress jika ada memo atau 

informasi dari sales and marketing kepada waiter/ waitress 

 Menginformasikan mengenai jumlah tamu yang akan breakfast 

 Menginformasikan kepada cashier mengenai kekurangan bahan untuk 

di buatkan inventory barang 

 Dll. 

b. Hubungan Supervisor Dengan Cashier Dan Waiter 

Banquet/Waitress 

 Menginformasikan kepada bawahan untuk mempersiapkan kebutuhan 

baik untuk meeting dan tamu breakfast 

 Mengawasi pekerjaan bawahan dan memberikan teguran kepada 

bawahan jika tidak melakukan pekerjaan dengan baik 

 Memberikan informasi mengenai apa saja yang harus di perbaiki dan 

di tingkatkan oleh staff fbs guna dalam memberikan kepuasan kepada 

tamu hotel 
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 Mengatur jadwal kerja bawahan 

 Memberikan informasi mengenai menu-menu baru 

 Memberikan informasi mengenai apa saja yang harus di persiapkan 

untuk keperluan meeting tamu 

 Memberikan informasi kepada cashier mengenai penambahan peserta 

tamu meeting untuk dapat di sesuaikan jumlahnya pada laporan 

summary 

 Dll.
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

4.1. Gambaran Umum Food & Beverage Department di Pratama Hotel & 

Convention  

Food & Beverage Department adalah suatu department yang bertugas 

dalam menyediakan kebutuhan tamu dalam bentuk makanan. , 

 Pada dasarnya f&B department terbagi menjadi dua section yaitu : 

a. F&B Product Atau Kitchen 

 F&B product merupakan section atau bagian dalam hotel yang bertugas dan 

bertanggungjawab terhadap kebutuhan pelayanan makanan dan minuman 

serta kebutuhan lain yang terkait  dari para tamu yang tinggal di hotel tersebut 

dan di kelola secara komersial dan professional. 

 F&B Product yang ada di pratama hotel terbagi menjadi dua section yaitu : 

 Hot kitchen 

Section yang khusus mengerjakan segala sesuatu yang berkaitan dengan 

makanan utama ( main course ). 

 Cold kitchen 

Section yang bertugas dalam mengolah hidangan pembuka ( appetizer )  

dan penutup ( dessert ) 
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b.  F&B Service  

   F&B Service merupakan bagian yang bergerak dalam memberikan 

pelayanan terhadap tamu yang memesan makanan dan minuman. 

 F& b service di pratama hotel & convention terbagi ke dalam  empat bagian 

yaitu :  

 Bar 

Merupakan bagian tempat pengolahan beverage ( minuman ) yang 

dipesan oleh tamu, bagian ini tidak dapat terpisahkan dari restoran  

 Restaurant 

Merupakan tempat dimana tamu hotel maupun tamu luar hotel dapat 

memesan makanan dan minuman 

 Room section 

Adalah pelayanan makanan dan minuman ke dalam kamar tamu 

 Banquet 

Adalah pelayanan berupa coffee break kepada tamu yang 

mengadakan meeting di hotel. 

 Pratama Hotel & Convention memiliki dua restoran yaitu di kangkung 

restoran dan sky lounge. Adapun gambaran mengenai restoran tersebut dapat 

dilihat pada lampiran 1 , dengan keterangan sebagai berikut : 
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a. Kangkung restoran 

   Kangkung restoran  Buka selama 24 jam dengan kapasitas tempat 

duduk 45 pax, biasanya restoran ini digunakan untuk breakfast, lunch, dinner 

bagi para tamu serta pelayanan menu a la carta. 

b. Sky Lounge 

  Sky Lounge merupakan restoran yang berada di lantai lima , di lantai 

paling atas dengan menyuguhkan pemandangan kota mataram dan 

pegunungan , ini merupakan kelebihan yang dimiliki oleh pratama hotel & 

convention. 

   Restoran ini Buka dari jam 07.00 sampai jam 23.00 malam dengan 

kapasitas hingga 60 pax  yang terdiri dari dua tempat  di atas berugak dan di 

bawah berugak, biasanya sky lounge di gunakan untuk breakfast lunch, dinner 

maupun pelayanan menu a la carte.  

Selain itu ada 4 ruang meeting yang dapat di pergunakan untuk 

mengadakan acara / event tertentu. Bila tamu ingin mengadakan meeting dengan 

harga yang terjangkau maka bisa mengambil paket-paket meeting yaitu : 

1. Half day meeting package 

 Paket meeting ini sudah termasuk ruangan dan fasilitasnya, 1 x coffe break , 

makan siang secara prasmanan , air mineral dan permen, perlengkapan 

meeting ( OHP & Whiteboard ) ,spanduk dalam ruangan ,mike dan sound 

system standar hotel dan 21% pajak dan pelayanan. 
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2. One day meeting package 

 Paket meeting ini sudah termasuk ruangan dan fasilitasnya, 2 x coffe break, 

makan siang secara prasmanan, air mineral dan permen, perlengkapan 

meeting, spanduk dalam ruangan , mike dan sound sytem standar hotel dan 

21% pajak dan pelayanan. 

3. Full day meeting 

 Paket meeting ini sudah termasuk dengan fasilitasnya, 3 x coffe break, makan 

siang makan ,malam secara prasmanan , air mineral dan permen perlengkapan 

meeting, sepanduk dalam ruangan, mike dan soundsystem standard hotel dan 

21 % pajak dan pelayanan. 

 

4.2.    Gambaran Umum Kangkung Restoran  

Kangkung Restoran merupakan restoran yang berada di lantai dua 

tepatnya bersampingan dengan front office adapun lay outnya bisa dilihat 

pada lampiran 6. 

  kangkung restoran merupakan restoran yang lebih banyak 

menyediakan makanan tradisional di bandingkan dengan makanan western. 

 Di Kangkung Restoran staff/ karyawan yang bertugas terbagi dalam 3 shift : 

 Shift pagi 

Yang incharge Sebanyak 3 orang 
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 Shift siang 

 Yang incharge Sebanyak 3 orang 

 Shift malam 

Yang incharge Sebanyak 2 orang  

Berikut ini daftar nama staff di kangkung restoran  

 

4.3.      Penerapan Sequence Of Service di Kangkung Restoran  

Penerapan Sequence Of Service di restoran sangat penting untuk 

dapat memberikan pelayanan yang prima dan memuaskan kepada tamu 

sehingga tamu bisa merasa senang dengan pelayanan dari waiter atau waitress 

yang nantinya dapat memberikan dampak positif terhadap keuntungan dan 

kemajuan restoran itu sendiri. 

Tahapan tahapann sequence of service terdiri dari beberapa tahapan 

diantaranya : 

 Menyambut kedatangan tamu/ greetings 

 Greeters mempersilahkan duduk / seating the guest 

 Waiter atau waitress menyediakan kondimen/ preparing of condiment 

 Membuka lipatan napkin/ laying folding napkin 

 Memberikan daftar menu minuman/ giving the menu 

 Pengorderan minuman/ beverages taking order 

 Mengulangi pesanan/ repeat order 
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 Mengantarkan captain order/ distribute of captain order 

 Menyajikan minuman/ beverage serving 

 Mengantarkan makanan dari kitchen/ bring of food from kitchen 

 Menyajikan makanan/ food serving 

 Menawarkan dessert/ dessert suggestion 

 Mengganti asbak/ change an ashtray 

 Mengantarkan bill/ settle bill 

 Ucapkan terimakasih/ say thank you  

Tata cara yang biasa di gunakan dalam melayani tamu dalam bentuk a-

la carte di kangkung restoran terdiri dari : 

 Memberikan greeting atau salam kepada tamu 

 Menawarkan bantuan 

 Mengambilkan menu makanan dan minuman 

 Mencatat pesanan tamu di captain order 

 Memberikan form captain order ke bagian kitchen supaya pesanan tamu 

segera  di olah 

 Menyajikan makanan dan minuman 

 Membersihkan peralatan makanan dan minuman 

 Mengantarkan bill atau nota belanja tamu 

 Melaksanakan proses pembayaran tamu baik cash, kartu kredit maupun 

pembayaran ke kamar ( cash to room ) 
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 Mengucapkan terimakasih   

 

4.4. Bagian Sequence Of Service Yang Sering Tidak Di Laksanakan Pada Saat 

Melayani Tamu  

1. Tidak di persilahkan untuk duduk 

2. Tidak di tarikkan kursi untuk tamu perempuan 

3. Tidak memberitahu tamu bahwa di kangkung restoran area non smooking 

4. Tidak menawarkan bantuan pada tamu yang membawa barang berat 

5. Tidak menggunakan napkin sesuai dengan standar operasional prosedur 

di hotel 

6. Tidak memperhatikan arah ketika memberikan menu kepada tamu dan 

menu di berikan dalam keadaan tertutup 

7. Tidak menawarkan makanan spesial yang ada pada hari itu  

8. Minuman terlambat di sajikan 

9. Tidak menuangkan minuman lagi ketika minuman tamu sudah setengah 

gelas 

10. Tidak menyebutkan nama minuman dan makanan saat menyajikan  

sehingga tamu kebingungan. 

11. Tidak segera membersihkan meja tamu setelah tamu selesai menyantap 

makanannya 

12. Tidak menawarkan kembali untuk tambahan makanan atau dessert 
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4.5. Complain Tamu 

 Beberapa jenis complain yang sering terjadi di kangkung restoran 

pratama hotel dan convention di anataranya : 

 Pada saat tamu memasuki area restoran tidak di sambut dengan baik 

sehingga mengakibatkan kesan pertama yang tidak menyenangkan dan 

mengakibatkan terjadinya komplin dimana tamu langsung menyampaikan 

ke atasan. 

 Minuman yang disajikan terlalu lama sehingga mengakibatkan terjadinya 

komplin tamu 

 Waiter atau waitrees pada saat menyajikan makanan dan minuman 

terkadang lupa untuk menyebutkan nama makanan sehingga tamu 

kebingungan. 

 Waiter atau waitress tidak segera membersihkan meja makan tamu 

sehingga tamu memberikan komplin karena tamu ingin meja makan 

sudah bersih sehingga tamu bisa merasa nyaman  

 Waiter atau waitress tidak menanyakan staff kitchen bahwa menu apa saja 

yang tidak ada pada hari itu sehingga ketika tamu memesan makanan, 

makanan yang dipesan tidak ada , dan mengakibatkan terjadinya komplin 

tamu. 
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4.6. Cara Mengatasi Complain  

 Ada beberapa hal yang bisa di lakukan oleh waiter atau waitress 

dalam mencegah terjadinya complain di antaranya : 

 Pada Saat tamu memasuki area restoran berikan kesan pertama yang 

terbaik mulai dari greeting, sikap , senyum , ramah dan sopan  karena 

kesan pertama menentukan untuk tahap selanjutnya, dan berikan 

perhatian kepada tamu sehingga tamu benar-benar merasa seperti seorang 

raja. 

 Sesegera mungkin menyiapkan minuman tamu supaya tamu tidak terlalu 

lama menunggu , namun terlebih dahulu pastikan semua bahan yang 

disediakan sudah ada sehingga waiter/waitress bisa langsung 

mempersiapkan dan mengolahnya,  keterlambatan penyajian minuman 

kebanyakan di sebebakan karena bahan-bahan yang digunakan tidak ada. 

Oleh sebab itu  cara mengantispasinya adalah sebelum stok bahan habis, 

harus cepat di pesan ke bagian purchasing. 

 Pada saat pesanan tamu akan di sajikan ke meja tamu pastikan 

waiter/waitress mengetahui nama menu makanan dan pastikan 

mengetahui sedikit tidak mengenai bahan-bahan yang di gunakan pada 

menu tersebut , setelah sampai ke meja tamu dan mau menyajikannya 

jangan lupa untuk menyebutkan nama menu supaya tidak terjadi 

kekeliruan pesanan dan tamu tidak kebingungan. 
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 Waiter/waitress harus selalu memperhatikan meja makan tamu sehingga 

setelah tamu selesai makan bisa langsung di bersihkan selain untuk 

memberikan keyamanan kepada tamu juga pekerjaan bisa cepat selesai 

tanpa harus menunggu tamu pergi dulu baru di bersihkan. 

 Pastikan ketika masuk kerja langsung bertanya kepada staff kitchen 

mengenai menu  spesial yang di sediakan pada hari itu dan menu apa saja 

yang tidak ada pada hari itu , supaya ketika ada tamu restoran ingin 

memesan makanan bisa di jelaskan terlebih dahulu sehingga tidak 

mengakibatkan adanya kekecewaan tamu . 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1.  Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil pembahasan sebelumnya, penulis menyimpulkan bahwa : 

1. Sequence of service di buat untuk keseragaman cara pelayanan agar para 

tamu mendapat pelayanan yang sama serta bisa mempermudah kerja 

waiter/waitress sehingga sangat berperan penting bagi restoran. 

2. Sequence of service adalah tata cara dalam memberikan pelayanan yang 

memuaskan kepada tamu sehingga tamu bisa membedakan antara 

pelayanan kelas restoran hotel degan  restoran atau rumah makan yang 

ada di luar hotel 

3. Kurangnya  pelayanan yang di berikan oleh waiter atau waitress kepada 

tamu membuat terjadinya kesalahan-kesalahan dan mengakibatkan 

adanya komplin 

5.2.  Saran  

Saran yang bisa penulis berikan demi kelancaran jalannya pekerjaan di kangkung 

restoran pratama hotel & convention antara lain : 

1. Sequence of service harus di terapkan dengan sebaik mungkin guna 

memberikan pelayanan yang sama kepada tamu sehingga tamu tidak 

merasa tersinggung, jika pelayanan yang diberikan berbeda dengan tamu 

yang lainnya 
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2. Kepuasan tamu sangat pent ing terhadap keberlangsungan restoran itu 

sendiri apalagi sudah banyak dibangun restoran atau rumah makan 

dengan konsep dan rasa  makanan yang tidak jauh berbeda dengan yang 

lainnya , sehingga jalan satu satunya adalah dengan menitikberatkan tidak 

hanya pada cita rasa tetapi juga pada pelayanan yang prima  kepada tamu 

sehingga tamu nantinya akan datang kembali ke restoran 

3. Pada Hakikatnya tamu adalah raja oleh karena itu waiter atau waitress 

harus lebih cekatan dalam memberikan perhatian kepada tamu , jangan 

sampai terjadi kesalahan yang membuat tamu merasa kecewa karena 

apabila tamu sudah kecewa dapat berdampak negative baik terhadap 

restoran maupun kayawan itu sendiri. 
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