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ABSTRACT 

 

 The paper is titled “the coordination between food and beverage service 

and food and beverage product for guest satisfaction in grand Madani Hotel by 

Prasanty Syari’ah”. The purpose of writing this scientific paper is too know how 

the coordination of work in Grand Madani Hotel by Prasanty Syari’ah in 

specialty F&B service and F&B product. The cooperation between the two parts 

within a department is very common to find. The work coordination between 

restaurant and kitchen is one the example of coordination. In this research the 

method that I used is collecting of questionnaire data from respondent that 

relating to service quality and guest satisfaction as procedure to know how work 

coordination very influence to quality and customer satisfaction. The conclusions 

from the results of date processing shows that the coordination between food and 

baverage service white food and baverage product is not going well. 

       

 

 

ABSTRAK 

 

 Karya Tulis Ilmiah ini berjudul “Koordinasi Kerja Antara Food and 

Baverage Service dan Food and Baverage Product untuk Memberikan kepuasan 

Tamu di Grand Madani Hotel by Prasanty Syari’ah”. Tujuan dari penulisan Karya 

Tulis Ilmiah  ini adalah untuk mengetahui bagaimana koordinasi kerja di Grand 

Madani Hotel by Prasanty Syari’ah khususnya F&B Service dan F&B Product. 

Kerja sama antara dua bagian dalam suatu departemen sangat umum kita jumpai, 

koordinasi kerja yang ada antara restoran dan dapur adalah salah satu bentuk kerja 

sama. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan data 

kuisioner tanggapan responden berkaitan dengan kualitas pelayanan dan kepuasan 

tamu sebagai prosuder untuk mengetahui bagaimana koordinasi kerja sangat 

berpengaruh terhadap kualitas dan kepuasan pelanggan. Kesimpulan dari hasil 

pengolahan data menunjukkan bahwa, koordinasi yang terjadi antara layanan 

makanan dan minuman dengan produk makanan dan minuman belum berjalan 

dengan baik. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Lombok merupakan daerah yang memiliki kekayaan alam, seni maupun 

budaya yang terkandung didalamnya, kekayaan tersebut berupa pemandangan 

alam yang indah, beragamnya seni dan kebudayaan yang ada maka potensi-

potensi tersebut perlu diolah dan dimanfaatkan semaksimal mungkin sebagai 

potensi pariwisata daerah. Pulau Lombok juga dikenal dengan sebutan pulau 

seribu masjid, keramah tamahan dari masyarakatnya, keunikan dari kebudayaan, 

seperti kesenian tradisonal, adat istiadatnya, serta panorama keindahan alamnya 

yang begitu mempesona sebagai daya tarik dan obyek wisata. 

Sebagaimana program Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang 

mencanangkan program pariwisata halal dan terus berupaya untuk 

mengembangkan, melestarikan dan memanfaatkan potensi yang ada di daerah 

NTB ini dengan memperhatikan hal-hal yang diinginkan atau dibutuhkan oleh 

para wisatawan. Oleh karena itu pemerintah terus menyediakan dan melengkapi 

sarana dan prasarana kepariwisataan. Keberadaan sarana dan prasarana bertujuan 

untuk mempelancar pembangunan priwisata di Pulau Lombok. Dalam mencapai 

hasil yang maksimum. Adapun yang dimaksud dengan sarana kepariwisataan 

adalah bentuk perusahaan yang dapat memberikan pelayanan kepada wisatawan, 

tetapi hidup dan kehidupan tidak selamanya tergantung kepada wisatawan. 

Menurut Richard Sihite, dalam bukunya Tourism Industry membagi sarana 

keparariwisataan menjadi tiga kelompok yaitu: Sarana pokok pariwisata, 
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pelengkap pariwisata, dan sarana penunjang pariwisata. Adapun sarana pokok 

pariwisata adalah trevel agent, tourist transportation, akomodasi, obyek wisata, 

dan atraksi wisata. Sarana akomodasi sangat mutlak keberadaannya dan salah 

satunya diantaranya adalah hotel. Usaha perhotelan tidak sesederhana yang kita 

pikirkan yaitu usaha yang menjual produk nyata seperti tempat tidur yang bersih 

dan makanan yang enak. Sebenarnya produk tak nyata seperti pelayanan yang 

bermutu disuguhkan oleh hotel merupakan konstribusi terbesar dalam pengalaman 

usaha perhotelan. Produk tak nyata tak kalah penting dengan produk nyata. Yaitu 

mutu pelayanan merupakan daya pikat yang kuat, pada kualitas pelayanan yang 

diberikan kepada para tamu yang datang ke restaurant untuk mendapatkan 

makanan dan minuman. Salah satu bentuk pelayanan yang dilakukan oleh 

waiter/ss atau pramusaji dalam melayani kebutuhan makan dan minum bagi tamu 

yang datang ke restaurant. 

Selama penulis melaksanakan observasi sementara di Grand Madani Hotel By 

Prasanthy Syari’ah penulis menemukan permasalah kurangnya koordinasi di 

departemen food and beverage yaitu antara F&B Service dan F&B Product.  Dua 

bagian dari departemen food and beverage ini sangat rentan terjadi permusuhan 

bahkan saling tikam dalam menjatuhkan satu sama lain padahal seharusnya dua 

bagian ini saling bekerjasama untuk menjalankan operasional hotel tersebut tanpa 

dua departement ini tentu operasional hotel akan terganggu dan bagaimana bila 

terjadi kesalahan-kesalahan dalam koordinasi kerja selama jam operasional kerja 

yang bisa mengakibatkan masalah serius seperti tamu komplain, kesalahan dalam 

penyedian makanan dan minuman dan masih banyak lagi. 
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Berdasarkan permasalahn tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian 

dengan judul “KOORDINASI KERJA ANTARA FOOD BAVERAGE SERVICE 

DAN FOOD AND BAVERAGE PRODUCT UNTUK MEMBERIKAN 

KEPUASAN TAMU DI GRAND MADANI HOTEL BY PRASANTY 

SYARI’AH”. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka rumusan masalah 

dalam Karya Tulis ini adalah “Bagaimana Koordinasi Kerja Antara Food and 

Beverage Service dan Food and Beverage Product Untuk Memberikan 

Kepuasan Tamu di Grand Madani Hotel by Prasanty Syari’ah”. 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat KTI 

Tujuan dan manfaat dari Karya Tulis Ilmiah ini adalah sebagai berikut: 

1.3.1 Tujuan 

Tujuan dari penulisan Karya Tulis Ilmiah ini adalah untuk mengetahui 

kordinasi kerja antara food and baverage service dan food and baverage product 

untuk memberikan kepuasan tamu di Grand Madani Hotel by Prasanty Syari’ah. 

1.3.2 Manfaat 

Manfaat dari penulisan Karya Tulis Ilmiah ini adalah : 

a. Secara Teoritis 

Diharapkan hasil Karya Tulis Ilmiah ini bermanfaat bagi pengembangan 

ilmu pengetahuan di bidang pariwisata pada umumnya dan perhotelan 

pada khususnya. 
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b. Secara Praktis 

 Sebagai pengetahuan dan data tambahan bagi food and beverage 

department dalam meningkatkan mutu pelayanan yang diberikan kepada 

tamu hotel Grand Madani by Prasanthi Syari’ah. 

c. Secara Akademik 

Secara Akademik Karya tulis ini merupakan salah satu syarat untuk 

mencapai Gelar Ahli Madya (A.Md) pada Program Studi Diplomsa III 

Pariwisata Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Pariwisata 

 Berbicara tentang pengertian pariwisata maka akan dijumpai berbagai istilah 

yang berhubungan dengan kata “pariwisata” tersebut, antara lain : pari, wisata, 

wisatawan, tourisem, kepariwisataan, onjek wisata, dan sebagainya. Kata wisata 

berasal dari jawa kuno yang kini telah memperkaya khasan pembendaharaan 

bahasa Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “wisata” merupakan 

kata kerja yang berarti : (a) berpergian bersama-sama, (b) piknik. Pari berarti: 

segala, semua, maka periwisata dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang 

berhubungan dengan “berpergian”. 

 Menurut Institute of Tourism in Britain (sekarang Tourism Society in Britain) 

di tahun 1976 merumuskan : “Pariwisata adalah kepergian orang-orang sementara 

dalam jangka waktu pendek ke tempat-tempat tujuan di luar tempat tinggal dan 

bekerja sehari-harinya serta kegiatan-kegiatan mereka selama berada di tempat-

tempat tujuan tersebut: mencakup kegiatan untuk berbagai maksud, termasuk 

kunjungan seharian atau darmawisata/ekskursi” (dalam Pendit, 1999:30). 

 A.J. Burkart dan S. Malik dalam bukunya yang berjudul Tourism, Past, 

Present, and Future, berbunyi “Pariwisata berarti perpindahan orang untuk 

semetara dan dalam jangka waktu pendek ke tujuan-tujuan di luar tempat di mana 

mereka biasanya hidup dan bekerja, dan kegiatan-kegiatan mereka selama tinggal 

di tempat tujuan itu” (dalam Soekadijo, 2000:3). 
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 Sedangkan menurut Profesor Salah Wahab (dalam Yoeti, 1995:107), 

Pariwisata adalah suatu aktivitas manusia yang dilakukan secara sadar yang 

mendapat pelayanan secara bergantian di antara orang-orang dalam suatu Negara 

itu sendiri (di luar negeri) meliputi pendiaman dari daerah lain (daerah tertentu, 

suatu Negara atau suatu benua) untuk sementara waktu dalam mencari kepuasan 

yang beraneka ragam dan berbeda dengan apa yang dialaminya dimana ia 

bertempat tinggal. 

 Dalam pengertian kepariwisataan terdapat beberapa faktor penting yang mau 

tidak mau harus ada dalam batasan suatu definisi pariwisata. Faktor-faktor yang 

dimaksud menurut Yoeti, (1995:109) antara lain: 

1. Perjalanan itu dilakukan untuk sementara waktu 

2. Perjalanan itu dilakukan dari suatu tempat ke tempat lain 

3. Perjalanan itu, walaupun apa bentuknya, harus selalu dikaitkan dengan 

pertamasyaan atau rekreasi 

4. Orang yang melakukan perjalanan tersebut tidak mencari nafkah di tempat 

yang dikunjunginya dan semata-mata sebagai konsumen di tempat 

tersebut. 

Berdasarkan faktor-faktor tersebut diatas, beliau membarikan definisi pariwisata 

sebagai berikut: 

 Pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu, 

yang diselenggarakan dari suatu tempat ke tempat lain, dengan maksud bukan 

untuk berusaha atau bisnis atau mencari nafkah di tempat yang dikunjungi, tetapi 
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semata-mata untuk menikmati perjalanan tersebut guna bertamasya dan rekreasi 

atau untuk memenuhi keinginan yang beraneka ragam. 

 

2.2 Pengertian Hotel 

Secara harfiah, kata hotel dulunya berasal dari kata HOSPITUM (bahasa 

latin), yang artinya ruang tamu. Dalam jangka waktu lama kata Hospitum 

mengalami proses perubahan menjadi HOSTEL. Sesuai dengan perkembangan 

dan tuntutan orang-orang yang ingin mendapatkan kepuasan dan tidak suka 

dengan aturan atau peraturan yang terlalu banyak sebagaimana dalam hostel. Dan 

kata hostel lambat laun huruf ”S” pada kata hostel pun menghilang atau 

dihilangkan orang, sehingga kata hostel berubah menjadi HOTEL seperti yang 

kita kenal sekarang. 

Banyak pengertian atau definisi hotel yang dikeluarkan oleh para pakar dan 

lembaga-lembaga yang terkait menunjukkan sudut pandang yang berbeda dengan 

latar belakng yang berbeda pula. Namun tidak mengurangi maksud dan fungsi 

dari hotel itu sendiri. Jadi definisi sangat tergantung dari keinginan para pembuat 

definisi baik perorangan, asosiasi, atau lembaga yang tidak saja memfokuskan 

atau menitikberatkan pada satu hal tersebut, tetapi juga terpengaruh oleh suatu 

kenyataan/keadaan yang ada pada saat itu, sehingga pengertian akomosdai selalu 

mengalami perubahan sesuai dengan tuntutan zaman. Adapun pandangan-

pandangan atar pengertian hotel tersebut adalah sebagai berikut: 

Menurut SK Menteri Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi No. KM 

37/PW.340/MPPT-86 dalam Sulastiyono, adalah "Suatu jenis akomodasi yang 

mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa 
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penginapan, makanan dan minuman, serta jasa penunjang lainnya bagi umum 

yang dikelola secara komersial. Lawson (1995) dalam bukunya Hotel dan Resort : 

Planning And Design  terbitan Architectual Press. Hotel adalah bangunan yang 

menawarkan wisatawan dua pelayanan dasar berupa akomodasi (fasilitas 

penginapan) dan layanan makanan dan minuman. 

Endar (1996) Hotel adalah suatu bangunan yang dikelola secara komersial 

guna memberikan fasilitas penginapan kepada masyarakat antara lain jasa 

penginapan, pelayanan barang bawaan, pelayanan makanan dan minuman 

penggunaan fasilitas dan hiasan-hiasan yang ada didalamnya serta jasa pencucian 

pakaian. Dari pengertian di atas kita telah mendapatkan gamabaran bahwasanaya 

hotel adalah sebuah industri yang bergerak di bidang jasa dan barang (product). 

Di bidang jasa dimaksud tidak lain adalah pelayanan yang diberiakan kepada 

pihak konsumen dalam hal ini adalah tamu hotel tersebut, sedangkan barang disini 

dimaksud adalah berupa makanan dan minuman yang dipesan dan disajikan di 

restaurant atau di kamar tamu. Dari pengertian-penegrtian dia atas maka penulis 

menyimpulakan bahwa pengertian hotel adalah suatu usaha yang dikelola secara 

komersial dalam menyedikan jasa akomodasi, makan dan minum untuk umum 

yang memenuhi sarat comport.  

 

2.3 Klasifikasi Hotel 

Adapun klasifikasi hotel adalah sebagai berikut: 

2.3.1 Berdasarkan Kelas 

Adapun klasifikasi hotel berdasarkan kelas adalah sebagai berikut: 
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a. Hotel bintang satu (*) 

 Jumlah kamar standar minimum 15 kamar 

 Kamar mandi di dalam 

 Luas kamar standar minimum 20 m
2
 

b. Hotel bintang dua (**) 

 Jumlah kamar standar minimum 20 kamar 

 Kamar suite minimum 1 kamar 

 Kamar mandi di dalam 

 Luas kamar standar minimum 22 m
2
 

 Luas kamar suite minimum 44 m
2
 

c. Hotel  bintang tiga (***) 

 Jumlah kamar standar minimum 30 kamar 

 Kamar suite minimum 2 kamar 

 Kamar mandi dalam 

 Luas kamar standar minimum 24 m
2
 

 Luas kamar suite minimum 48 m
2
 

d. Hotel bintang empat (****) 

 Jumlah kamar standar minimum 50 kamar 

 Kamar suite minimum 3 kamar 

 Kamar mandi dalam 

 Luas kamar standar minimum 24 m
2
 

 Luas kamar suite minimum 48 m
2
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e. Hotel bintang lima (*****) 

 Jumlah kamar standar minimum 100 kamar 

 Kamar suite minimum 4 kamar 

 Kamar mandi di dalam 

 Luas kamar standar minimum 26 m
2
 

 Luas kamar suite minimum 52 m
2
           

2.3.2 Berdasarkan Plant 

Adapun klasifikasi hotel berdasarkan plant adalah sebagai berikut: 

a. Americant plan 

 Full americant plan 

Harga kamar sudah termasuk 3 kali makan (pagi, siang dan malam) 

 Modifided American plan 

Harga kamar sudah termasuk dengan dua kali makan, dimana salah 

satu diantaranya harus makan pagi (breakfast) ; mis 

(room+breakfast+lunch) & (room+breakfast+dinner) 

b. Continental plan/Bermuda plan 

Harga kamar sudah termasuk continental breakfast 

c. Europan plan 

Tamu yang menginap hanya membayar kamar saja. 

2.3.3 Berdasarkan Ukuran 

Adapun klasifikasi hotel berdasarkan ukuran adalah sebagai berikut: 

a. Small hotel 

Hotel kecil dengan jumlah kamar di bawah 150 kamar 
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b. Medium hotel 

Hotel dengan ukuran sedang. Medium hotel ini dapat dikatagorikan 

menjadi 2 yaitu : 

 Average hotel (jumlah kamar antara 150 s.d 299 kamar) 

 Above average hotel (jumlah kamar antara 300 s.d 600 kamar) 

c. Large hotel 

Hotel besar dengan jumlah kamar di atas 600 kamar 

2.3.4 Berdasarkan Lokasi 

Adapun klasifikasi hotel berdasarkan lokasi adalah sebagai berikut: 

a. City hotel 

Hotel yang terletak di dalam kota, di mana sebagian besar tamu yang 

menginap mempunyai kegiatan bisnis. 

b. Resort hotel 

Hotel yang terletak di kawasan wisata, dimana sebagian besar tamunya 

tidak melekukan kegiatan bisnis, tetapi lebih banyak untuk rekreasi. Hotel-

hotel ini diantara lain : 

 Mountain hotel 

 Beach hotel 

 Lake hotel 

 Hill hotel 

 Fores hotel 

2.3.5 Berdasarkan Area 

Adapun kalasifikasi hotel berdasarkan aea adalah sebagai berikut: 



12 
 

a. Suburb hotel 

Hotel yang berlokasi di pinggiran kota, yang merupakan kota satelit. 

b. Airport hotel 

Hotel yang berada dalam satu kompeks bangunan atau area bandara atau 

sekitar bandara 

c. Urban hotel 

Hotel yang berlokasi di pedesaan dan jauh dari kota. 

2.3.6 Berdasarkan Maksud Kunjungan Tamu 

Adapun klasifikasi hotel berdasarkan maksud kunjungan tamu adalah sebagai 

berikut: 

a. Business hotel 

Hotel yang sebagian besar tamunya melakukan kegiatan bisnis. 

b. Resort/tourism hotel 

Hotel yang kebanyakan tamunya adalah wisatawan, baik domestic maupun 

mancanegara. 

c. Casino hotel 

Hotel yang sebagian tempatnya berfungsi untuk kegiatan perjudian. 

d. Pilgrim hotel 

Hotel yang sebagian tempatnya berfungsi sebagai tempat beribadah. 

e. Cure hotel 

Hotel yang sebagian tamunya adalah tamu yang sedang dalam proses 

pengobatan atau penyembuhan dari suatu penyakit. 
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2.3.7 Berdasarkan Lamanya Tamu Menginap 

Adapun klasifikasi hotel berdasarkan lamanya tamu menginap adalah sebagi 

berikut: 

a. Transit hotel 

Tamu yang menginap di hotel ini biasanya dalam waktu singkat, rata-rata 

satu malam. 

b. Semi residential hotel 

Tamu yang menginap di hotel ini biasanya lebih dari satu malam.Tetapi 

ada yang tinggal antara satu minggu s.d satu bulan. 

c. Residential hotel 

Tamu yang menginap di hotel ini cukup lama, paling sedikit satu bulan 

2.3.8 Berdasarkan Aspek Bentuk Bangunan 

Adapun klasifikasi hotel berdasarkan aspek bentuk bangunan adalah sebagai 

berikut: 

a. Pondok wisata 

Merupakan suatu usaha perorangan dengan mempergunakan sebagian dari 

rumah tunggal untuk inap bagi sebagian orang dengan memperhitungkan 

pembayaran harian. 

b. Cottage 

Adalah suatu bentuk bangunan yang digunakan untuk usaha pelayanan 

akomodasi dengan fasilitas-fasilitas tambahan lainnya. Fasilitas tambahan 

yang dimaksud bisa berupa peminjaman sepeda secara gratis, atau fasilitas 

dayung apabila cottage terletak di tepi danau. 
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c. Motel (motor hotel) 

Adalah suatu bentuk bangunan yang digunakan untuk usaha perhotelen 

dengan sarana tambahan adanya garasi di setiap kamarnya. Biasanya motel 

ini bertingkat dua, dibagian atas sebagai kamar dan bagian bawah berupa 

garasi mobil. 

 

2.4 Departemen dalam Hotel 

Hotel-hotel besar umumnya mempunyai mempunyai beberapa department 

dalam melaksanakan pembagian tugas sehingga oprasional hotel dapat berjalan 

dengan baik di antaranya : 

a. Front Office Department, Front Office department yaitu departemen secara 

oprasional berhubungan langsung dengan tamu karna melayani kebutuhan 

tamu yang chek-in dan chek out, serta membrikan informasi yang dibutuhkan 

oleh tamu. 

b. House Keeping Departement, House Keeping Departement yaitu bagian yang 

bertanggung jawab atas melihara kebersihan kamar kerapian, keindahan dan 

kenyamanan pada kamar, maupun seluruh lingkungan hotel trutama public 

area (daerah yang dipakai atau di lalui tamu). 

c. Food and Beverage Departement, Food and Beverage Departement yaitu 

departmen yang bertanggung jawab dalam mmenyiapkan dan melayani 

pesanan makanan dan minuman. 

d. Accounting Departement, Departemen yang bertanggung jawab atas 

pengelolaan keuangan hotel. 
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e. Sales & Marketing Departement, yang bertanggung jawab pada usaha 

pemasaran dan penjualan produk dan fasilitas hotel. 

f. Human Resource Departement, Bagian yang bertugas dalam penerimaan 

(recruitment) termasuk penyelenggaraan pendidikan karyawan serta 

mengurus hak dan kewajiban karyawan. 

g. Engineering Department, yang bertanggung jawab atas maintence seluruh 

fasilitas hotel. 

h. Purchasing & Store Departement, yang bertanggung jawab menangani 

penyediaan seluruh kebutuhan hotel. 

i. Security Department, yang bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban 

hotel. 

 

2.5 Pengertian Food and Baverage Departemen 

Di hotel bertaraf internasional sering kita dengar istilah food and beverage. 

Sebagaimana telah dijalaskan tentang arti dari pada hotel, maka penyediaan 

pelayanan makanan minuman merupakan hal penting disamping sarana untuk 

menginap. Bagian makanan dan minuman merupakan salah satu bagian terbesar di 

dalam hotel, disamping itu bagaian ini bertanggung jawab atas pengolahan 

makanan dan minuman sampai pada penyajiannya. Menurut Rachman Arief, Abd 

(2005:113) bahwa Food & Baverage Departemen yaitu bagian yang bertugas 

mengolah, memperoduksi dan menyajikan makanan dan minuman untuk 

keperluan tamu hotel, baik di dalam kamar, restaurant, coffe shop, banquet, 

makanan karyawan dan sebagainya. 
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Menurut Soekeresno dan Pandit (1998:4) menyebutkan bahwa Food and 

Beverage Department adalah bagian dari hotel yang mengurus dan bertanggung 

jawab terhadap pelayanan makanan dan minuman serta kebutuhan lain yang 

terkait, dari para tamu yang tinggal maupun yang tidak tinggal di hotel tersebut 

dan dikelola secara komersial serta profesional. 

 

2.5.1 Struktur Organisasi Food and Baverage Departemen 

Struktur organisasi food and baverage Depertemen Grand Madani Hotel : 

 

 

5.2.2 Bentuk Hubungan Kerja Sama F&B Service dan F&B Product 

Berikut adalah bentuk hubungan kerja antara F&B service dan F&B 

product : 

1. Penyediaan stok bahan-bahan makanan dan minuman yang ada direstoran. 

2. Penyediaan alat-alat makan dan minuman yang diperlukan. 

Food & 
Baverage 
Director 

Souce chef 

Ass Chef de 
Partie 

Bakery Cook 

Ass. Food & 
Baverage 
Manager 

Restaurant & 
Bar Manager 

Head Waiter 

Ass. Head 
Waiter 

Waiter/Waitres
s 

Supervisor 
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3. Membuat makanan yang sudah dipesan oleh tamu. 

4. Mengantar makanan dan minuman yang telah jadi. 

5. Menginformasikan bahwa akan ada event lunch, dinner. 

6. Menginformasikan menu-menu yang diorder temu group untuk segera 

diproses. 

7. Mengantar makanan dan minuman yang telah selesai diproses. 

8. Menginformasikan apabila ada coffee break group yang sedang melakukan 

seminar, meeting dan lain-lain. 

9. Membuat menu special. 

 

2.6 Pengertian Koordinasi 

Pengertian koordinasi dalam sebuah organisasi setiap pimpinan perlu untuk 

mengkoordinasikan kegiatan kepada anggota organisasi yang diberikan dalam 

menyelesaikan tugas. Dengan adanya penyampaian informasi yang jelas, 

pengkomunikasian yang tepat, dan pembagian pekerjaan kepada para bawahan 

oleh manajer maka setiap individu bawahan akan mengerjakan pekerjaannya 

sesuai dengan wewenang yang diterima. Tanpa adanya koordinasi setiap 

pekerjaan dari individu karyawan maka tujuan perusahaan tidak akan tercapai.  

Hasibuan (2006:85) berpendapat bahwa koordinasi adalah kegiatan 

mengarahkan, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen 

dan pekerjaan-pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi. 

Apabila dalam organisasi dilakukan koordinasi secara efektif maka ada 

beberapa manfaat yang didapatkan. Handoko (2003:197) berpendapat bahwa : 

Adapun manfaat koordinasi antara lain : 
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a. Dengan koordinasi dapat dihindarkan perasaan terlepas satu sama lain, 

antara satuan-satuan organisasi atau antara pejabat yang ada dalam 

organisasi. Menghindari suatu pendapat atau perasaan bahwa satuan 

organisasi atau pejabat merupakan yang paling penting.  

b. Menghindari kemungkinan timbulnya pertentangan antara bagian dalam 

organisasi.  

c. Menghindari terjadinya kekosongan pekerjaan terhadap suatu aktifitas 

dalam organisasi. 

d. Menimbulkan kesadaran diantara para pegawai untuk saling membantu. 

2.6.1 Tujuan Koordinasi 

Tujuan koordinasi sebagai berikut : 

1. Tujuan koordinasi untuk menciptakan dan memelihara efektivitas 

organisasi setinggi mungkin melalui sinkronisasi, penyerasian, 

kebersamaan dan keseimbangan antara berbagai kegiatan dependen suatu 

organisasi. 

2. Tujuan koordinasi untuk mencegah konflik dan menciptakan efisiensi 

setinggi-tingginya di setiap kegiatan interdependen yang berbeda-beda 

melalui kesepakatan yang mengikat semua pihak yang bersangkut. 

3. Tujuan koordinasi untuk menciptakan dan memelihara iklim dan sikap 

saling responsif-antisipatif di kalangan unit kerja interdependen dan 

independen yang berbeda-beda, agar keberhasilan unit kerja yang satu 

tidak dirusak oleh keberhasilan unit kerja yang lainnya, melalui jaringan 

informasi dan komunikasi efektif. 
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2.6.2 Tipe-Tipe Koordinasi 

Umumnya organisasi memiliki tipe koordinasi yang dipilih dan disesuaikan 

dengan kebutuhan atau kondisi-kondisi tertentu yang diperlukan untuk 

melaksanakan tugas agar pencapaian tujuan tercapai dengan baik. Hasibuan 

(2006:86) berpendapat bahwa tipe koordinasi dibagi menjadi dua bagian besar 

yaitu koordinasi vertikal dan koordinasi horizontal. Kedua tipe ini biasanya ada 

dalam sebuah organisasi. Makna kedua tipe koordinasi ini dapat dilihat pada 

penjelasan di bawah ini:  

a. Koordinasi vertikal (Vertical Coordination} adalah kegiatan-kegiatan 

penyatuan, pengarahan yang dilakukan oleh atasan terhadap kegiatan 

unit-unit, kesatuan-kesatuan kerja yang ada di bawah wewenang dan 

tanggung jawabnya. 

b. Koordinasi horizontal adalah mengkoordinasikan tindakan-tindakan atau 

kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan terhadap 

kegiatan-kegiatan dalam tingkat organisasi (aparat) yang setingkat. 

 

2.7 Pengertian Waiter/Waitress 

Waiter/ss atau pramusaji adalah karyawan hotel atau restaurant yang 

mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam melayani kebutuhan makanan dan 

minuman bagi para tamu secara propesional, biasa dikatakan mereka adalah ujung 

tombak usaha karna sangat berperan dalam memberikan kepuasan pada para tamu 

yang secara tidak langsung akan memberikan keuntungan bagi perusahaan atau 

restaurant. 

 



20 
 

Tugas dan tanggung jawab waiter /waitress : 

a. Tugas utamanya adalah melayani tamu di samping itu dia juga 

bertanggung jawab pada persiapan restaurant sebelum restaurant dibuka 

yaitu melengkapi semua perlengkapan yang akan digunakan dalam 

oprasioanal seperti: chinaware, silverware, glassware dan lain-lain. 

b. Menjaga kebersihan lingkungan kerja keamanan dan keselamatan kerja 

sehingga segala sesuatu siap untuk kelancaran dan efisiensi pelayanan. 

c. Bias berkomunikasi secara efektif dengan para tamu suka menolong tamu 

yang membutuhkan pertolongan. 

d. Melani tamu secara keseluruhan dengan baik. 

 

2.8 Pengertian dan Jenis-Jenis Restoran 

Restoran telah menjadi alternatif pilihan tempat untuk makan bagi orang-

orang di Indonesia bahkan orang-orang di seluruh dunia, karena kita dapat 

memesan makanan yang sesuai dengan selera kita. Restoran sendiri memiliki 

banyak jenis dan tipe berdasarkan menu yang disajikan, namun sebelum 

menguraikan lebih banyak tentang tipe dan jenis restoran tersebut, kita akan 

membahas terlebih dahulu pengertian dari restoran itu sendiri. 

Menurut UU RI No. 34 Tahun 2000, Restoran adalah tempat menyantap 

makanan dan minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk 

usaha jenis tataboga atau catering. Selain itu, pengertian lain dari restoran menurut 

Marsum (1994), Restoran adalah suatu tempat atau bangunan yang diorganisasi 

secara komersial yang menyelenggarakan pelayanan yang baik kepada semua 
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tamunya baik berupa makan dan minum. Selain menjelaskan tentang pengertian 

restoran, Marsum membagi restoran ke dalam 9 tipe berbeda, yaitu: 

1. Table D’ hote Restaurant adalah suatu restoran yang khusus menjual 

makanan menu table d’ hote, dimana restoran ini menyediakan menu 

makanan yang lengkap, mulai dari hidangan pembuka sampai dengan 

hidangan penutup. Menu setiap hidangan telah ditentukan harganya 

masing-masing, dengan harga yang bervariasi dari tiap menu yang 

disajikan. 

2. Coffee Shop atau Brasserie adalah suatu restoran yang biasanya ada pada 

sebuah hotel, dimana menyediakan berbagai macam menu bagi setiap 

tamu yang ada, baik menu makan pagi, makan siang dan makan malam. 

Hal ini dimaksudkan agar tamu hotel tidak perlu pergi ke luar hotel untuk 

mencari makan, dimana di dalam hotel telah tersedia tempat makan yang 

biasanya penyajiannya dalam bentuk prasmanan secara cepat dan tentunya 

dengan harga yang relatif murah. 

3. Cafetaria atau Café adalah suatu restoran kecil yang mengutamakan 

penjualan cake (kue-kue), sandwich (roti isi), kopi dan teh. Cafe ini 

biasanya didesain secara apik, agar bisa dijadikan tempat yang nyaman 

untuk ngobrol, nogkrong bahkan dijadikan tempat untuk membicarakan 

bisnis. Selain itu, ada tambahan hiburan menarik seperti musik yang 

disediakan cafe tersebut agar menambah daya tarik bagi para pengunjung. 

4. Canteen atau Kantin adalah suatu restoran yang biasanya terdapat pada 

sebuah gedung kantor, pabrik atau sekolah. Layaknya seperti restoran 
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lainnya, kantin juga menyajikan menu yang cukup lengkap dan tentunya 

dengan harga yang cukup murah dibandingkan dengan restoran besar 

lainnya. 

5. Dining Room, adalah suatu restoran yang biasanya terdapat pada sebuah 

hotel kecil (motel), merupakan tempat yang tidak lebih ekonomis dari pada 

tempat makan biasa lainnya. Kelebihan lain dari Dining Room ini yaitu 

tempat makan tidak hanya disediakan bagi para tamu yang sedang 

menginap di motel tersebut saja, tetapi juga terbuka bagi para tamu dari 

luar yang ingin menikmati menu makanan yang ada di motel tersebut. 

6. Inn Tavern adalah suatu restoran yang tidak berada dalam suatu kawasan 

tertentu, melainkan dikelola oleh perorangan sebagai suatu usaha. Tentu 

harga makanan disini lebih relatif murah dibandingkan dengan restoran 

lainnya. 

7. Pizzeria adalah suatu restoran yang didirikan khusus untuk menjual Pizza. 

Restoran ini sangat tepat bagi para pecinta makanan khas Italia seperti 

Pizza, Spagheti, dan makanan khas Italia lainnya. 

8. Speciality Restaurant adalah suatu restoran yang khusus menyediakan 

makanan khas dari suatu negara, suasana dan dekorasinya juga disesuaikan 

dengan ciri dari suatu negara tersebut. Selain itu, pelayanan yang 

disediakan berdasarkan tata cara negara tempat asal makanan spesial 

tersebut. Contohnya restoran Cina, dimana di restoran ini hanya 

menyediakan berbagai macam makanan khas dari negara Cina saja, 

suasana restoran dan para pelayannya juga disesuaikan dengan negara 
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Cina. Selain restoran cina masih banyak lagi restoran dari negara lainnya 

seperti Jepang, India, Italia dan sebagainya. 

9. Familly Type Restaurant  adalah suatu restoran sederhana yang 

dikhususkan bagi tamu rombongan suatu keluarga, restoran ini juga 

menghidangkan makanan dan minuman dengan harga yang tidak mahal. 

Selain itu, restoran tipe ini sangat cocok untuk acara kumpul dan 

bercengkrama bersama keluarga besar. 

 

2.9 Macam-macam Pelayanan 

Macam-macam pelayanan dan minuman dapat dibedakan menjadi 4 macam 

yaitu: 

1. Table Service, Suatu system pelayanan dimana tamu duduk di kursi 

menghadap meja makan, kemudian makanan dan minuman diantar dan 

disajikan, table service ini umumnya dibedakan menjadi 4 kategori yaitu : 

a. American Service (system Pelayanan Ala Merika), American Service 

mempunyai ciri-ciri antara lain sebagai berikut : 

 Sifat pelayanannya sederhana, tidak resmi dan cepat 

 Makanan sudah siap ditata dan diatur di atas piring 

 Disajikan kepada tamu dari sebalah kiri  

 Piring kotor diangkat dari sebelah kanan 

b. English Service (System Pelayanan Ala Inggris), Pelayanan ini 

dilakukan oleh keluarga bangsawan di Inggris, makanan tersedia di 

meja dan diatur oleh nyonya rumah dalam piring dan dihidangkan 

kepada tamunya dan nyonya rumah tersebut biasa disebut hostess, jadi 
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pelayanan ini banyak digunakan di rumah tangga. Contoh yang paling 

umum adalah jika ada yang berulang tahun maka yang berulang tahun 

yang memotong kue dan langsung memberikan kepada tamu. 

c. Frech Service, adalah suatu tipe pelayanan yang sifatnya formal/resmi 

awalnya pelayanan ini digunakan untuk tamu bangsawan, sekarang 

disukai untuk orang yang ingin mendapatkan pelayanan yang mewah.  

d. Rusian Service. Pelayanan jenis ini sering disebut juga dengan modified 

French service karena dalam beberapa pelayanan beberapa hal 

mempunyai kesamaan dengan French service. Pelayanan ala Rusia 

sifatnya sangat formal dan para tamu merasa mendapatkan perhatian 

yang luar biasa dari petugas perbedaan yang menojol antara rusian dan 

French servive adalah: 

 Rusian service memerlukan seorang waiter sedangkan French 

service memelukan dua waiter  

 Makanan yang disajikan pada rusian service disiapkan sepenuhnya 

di dapur sedangkan French service sebagian disiapkan di dapur dan 

di restaurant. 

2. Counter Service, Suatu system pelayanan dimana para tamu datang lalu 

duduk di counter, apabila makanan dan minuman yang dipesannya sudah 

siap, maka akan disajikan kepada tamu di atas counter. Petugas yang 

menyajikan bisa waiter ataupun juru masaknya. Pelayanan ini lebih praktis 

hemat tenaga dan waktu. 
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3. Selt Service, Self Service atau Buffet Service adalah suatu system 

pelayanan restorant dimana semua makanan secara lengkap (hidangan 

pembuka, sup, hidangan utama, dan hidangan penutup) telah tertera dan 

diatur rapi di atas meja hidang atau meja perasmanan. Para tamu secara 

bebas mengambil sendiri hidangannya sesuai dengan selera. 

4. Carry Out Service, Carry Out Service lebih dikenal dengan istilah take out 

service yaitu system pelayanan dimana tamu datang untuk membeli 

makanan yang telah siap ataupun disiapkan terlebih dahulu, dibungkus 

dalam kotak untuk dibawa pergi, jadi makanannya tidak dinikmati di 

tempat. 

 

2.10  Pengertian Kepuasan Tamu 

Kotler dalam Munawarah (2002: 43) mendefinisikan kepuasan sebagai sarana 

suka atau kecewa seseorang sebagai hasil dari perbandingan antara persepsi kerja 

produk dengan harapan. Dari depinisi tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak 

semua tamu mempunyai tingkat kepuasan yang sama. Apabila kinerja yang 

dirasakan sesuai dengan harapan maka tamu akan merasa puas. Sebaliknya, 

apabila kinerja yang dirasakan tidak sesuai dengan harapan, maka tamu akan 

merasa kecewa. Konsumen yang puas akan memberikan komentar yang positif 

tentang perusahaan. Kepuasan tamu merupakan evaluasi purnabeli alternative 

yang dipilih kurang-kurangnya memberikan hasil (out come) sama atau 

melampaui harapan tamu, sedangkan ketidakpuasan timbul apabila hasil yang 

diperoleh tidak memenuhi harapan tamu. Definisi kepuasan/ketidakpuasan tamu 

adalah respon tamu terhadap evaluasi ketidaksesuaian (disconfirmation) yang 
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dirasakan antara harapan sebelumnya (atau norma kinerja lainnya) dan kinerja 

aktual produk yang dirasakan setelah pemakaiannya atau suatu tanggapan 

emosional pada evaluasi terhadap pengalaman kosumsi suatu produk atau jasa. 

2.10.1 Pengukuran Kepuasan Tamu  

Perusahaan perlu melakukan pemantauan dan pengukuran terhadap kepuasan 

tamu karena itu hal ini telah menjadi hal yang esensial bagi setiap perusahaan. 

Langkah tersebut dapat memberikan umpan balik dan masukan bagi keperluan 

pembangunan dan implementasi strategi peningkatan kepuasan tamu. Metode 

yang dapat digunakan setiap perusahaan untuk memantau dan mengukur kepuasan 

tamu adalah sebagai berikut: 

a) System keluahan dan saran (complain and suggestion system) 

Organisasi yang berwawasan tamu akan membuat tamunya memberikan saran 

dan keluhan, minyalnya enggan memberikan formulir bagi tamu untuk 

melaporkan kesukaan atau keluhan, penempatan kotak sran. Alur imformasi 

memberikan banyak gagasan baik dan perusahaan lebih cepat untuk 

menyelesaikan masalah. 

b) Survey tamu (costumer surveys) 

Kepuasan tamu dapat diukur melalui tamu atas prsepsinya terhadap kepuasan. 

c) Pembeli bayangan (ghost shopping) 

Cara lain untuk mengatur mengenai kepuasan tamu adalah dengan menyuruh 

orang berpura-pura menjadi pembeli dan melaporkan titik kuat maupun titik 

lemah yang mereka alami sewaktu membeli produk perusahaan. 
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d) Analisa kehilangan tamu (lost costumer analysis) 

Perusahaan seyogyanya menghubungi para tamu yang telah berhenti membeli 

atau yang telah pindah pemasok agar dapat memahami mengapa hal ini terjadi 

dan supaya dapat mengambil kebijakan perbaikan/penyempurnaan 

selanjutnya. Exit interview saja yang perlu, tetapi pemantauan costumer loss 

rate juga penting, dimana peningkatan costumer loss rate menunjukkan 

kegagalan perusahaan dalam memuaskan tamu. 
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BAB III 

GAMBARAN UMUM 

 

3.1 Sejarah Singkat Grand Madani Hotel 

Hotel Grand Madani by Prasanthi Syari’ah merupakan hotel Syariah pertama 

di Kota Mataram. Lombok yang mengusung konsep modern syariah. 

Sebagaimana program pariwisata halal, Grand Madani by Prasanthi Syariah 

memiliki konsep dan misi untuk dapat konstribusi memberikan pelayanan syariah 

kepada masyarakat Lombok dan sekitarnya. Lokasi hotel Grand Madani sangat 

strategis, dimana hotel ini di pusat kota atau Kota Mataram, Grand Madani Hotel 

sangat dekat dengan tempat keagamaan yang disebut Islamic Center, yang 

merupakan salah satu masjid terbesar di Lombok, dan diburuhkan sekitar waktu 

satu jam dari Bandara Internasional Lombok. 

3.1.1 Lokasi Hotel 

Gand Madani Hotel by Perasanti Syri’ah berlokasi di Jl. Udayana No. 20  

Mataram 831122, Lombak, Nusa Tengara Barat Telephone. +62 370 644677 

Fax. +62 370 644677 Email: reservation@madanihotel.com 

3.1.2 Guest Room & Suite 

Tabel 1 

Guest Room & Suite 
 

Category Rooms Dimensions    ) 

Syari’ah Superior Twin 19 21.6 

Syari’ah Suoerior 

Doubel 

25 21.6 

Syari’ah Deluxe 10 21.6 

Syari’ah Suite 2 330 

 

mailto:reservation@madanihotel.com
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3.1.3 Meeting Room & Event 

Tabel 2 

Meeting Room dan Event 
 

Name Of Room Thearte 

Safa Marwah Ballroom 1200-2000 

Jannat Room 150 

Al-malik Room 50 

Ar-rahman Room 60 

Firdaus Room 50 

 
3.1.4 Guest Room Features 

1. Telephone 

2. Individually controlled of air conditioning 

3. Coffe and tea making facilities 

4. 32 and 43-inch LED TV 

5. Local and international TV channel 

6. Wifi 

7. Woking desk 

8. Bathroom with shower 

9. Room service 

10. Safe Deposit Box 

11. Al-Qur’an 

12. Sajadah & Mukeneh 

3.1.5 Service and Facilities 

1. Airport Transfer 

2. Swimming pool 

3. 24 Hour Security and CCTV 
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4. Wifi 

5. Meeting and Conference 

6. Mina Lounge and Terrace 

7. Parking area 

8. Musholla 

9. Shopping Arcade 

10. City Tour 

11. Beauty Syariah salon 

12. ATM 

 

3.2 Struktur Organisasi Grand Madani Hotel 

Struktur organisasi Grand Madani Hotel by Prasanti Syari’ah : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

HRM   : Human Resource Manager 

Housekeeping SPV : Housekeeping Supervisor 

HR Admin  : Human Resource Admin 

Accounting SPV : Accounting Supervisor 

CDF   : Chef de Partie 

Security SPV  : Security Supervisor 

Hotel Manager 

HRM 

Sales Executive Accounting 

SPV 
HR Admin Housekeeping 

SPV 

Front Office 

Manager 

Security SPV F&B 

Supervisor 

CDF 
Engginering 

Cordinator 
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3.3 Job Description 

3.3.1 Hotel Manager 

1. Bertanggung jawab dan mengawasi pelaksanaan kerja operasional hotel 

secara umum. 

2. Memberi pertanggungjawaban terhadap operasi hotel kepada pemilih 

hotel. 

3. Bertanggungjawab atas kelancaran operasional hotel yang dipimpin serta 

mampu memperkirakan dan mengatasi kemungkinan-kemungkinan yang 

akan terjadi pada hotel yang dipimpinnya. 

4. Mengontrol dan mengawasi pekerjaan para staf yang memungkinkan 

semua pekerjaan sudah dilaksanakan dengan tepat dan sesuai dengan 

standar operasional hotel. 

5. Membuat aturan, kebijakan dan keputusan dengan prosedur operasional 

hotel. 

6. Bekerja sama dengan manager-manager departemen lain untuk 

mengkordinasikan aktivitas hotel. 

7. Membuat keputusan dan membuat rencana kerja. 

8. Melakukan interview terhadap kemampuan kerja staf untuk memberikan 

kenaikan jabatan. 

9. Melakukan komunikasi yang baik dengan para manajer-manajer lainnya 

serta departemen-departemen masing-masing bagian agar dapat bekerja 

sama dengan baik. 
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3.3.2 HR Admin 

1. Menerima dan menyampaikan semua pesan baik itu telephone, surat, e-

mail, maupun telegram kepada hotel manager. 

2. Membantu pekerjaan hotel manager jika hotel manager tidak berada 

ditempat. 

3. Membantu hotel manager dalam menangani managemen hotel. 

4. Mengecek dan mencatat dalam agenda semua kegiatan maupun surat 

masuk serta surat keluar manager hotel. 

5. Menerima laporan dari masing-masing depertemen head dan 

menyampaikan kepada hotel manager. 

3.3.3 Sales executive 

1. Membantu asst. sales marketing mempromosikan product knowledge 

hotel. 

2. Membantu asst. sales marketing menangani costumer dalam 

mempromosikan product knowledge hotel. 

3.3.4 Front Office Manger 

1. Bertanggungjawab terhadap operation di kantor depan yang berkaitan 

dengan pemesanan kamar, penerimaan tamu, telephone operator, 

faxcimile, text dan kaisar kantor depan hotel. 

2. Membuat laporan secara periodic yang berkenaan dengan pemesanan 

kamar, tingkat hunian kamar dan produksi baik dari biro perjalanan 

maupun dari perusahaan-perusahaan. 
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3. Melaksanakan tindak lanjut (follow up) terhadap semua pemesanan 

kamar, sehingga keadaan atau status pemesana kamar Up to date. 

3.3.5 Reservation Supervisor  

1. Memerima pesanan kamar melalui E-mail dan telexfax serta melaui 

berbagai media elektronik lainnya. 

2. Melayani switchboard, telax dan faxcimile. 

3. Membuat laporan secara regular perihal tingkat hunian kamar yang telah 

dipesan. 

3.3.6 Asst. F & B Manajer 

1. Menyusun rencana kerja, program kerja, dan menilai pelaksanannya. 

2. Melakukan koordinasi terhadap pelaksanaan kegiatan antar kichen (F&B 

product) dan F&B service. 

3. Memonitor hasil inventarisasi fisik antar kichen dengan F&B service. 

4. Memberi rokemendasi terhadap penyesuaian tariff F&B kepada hotel 

manajer. 

5. Melaksanakan operasional dengan lancar di berbagai kegiatan yang ada 

kegaitannya dengan kinerja di F&B Departemen. 

6. Mengkoordinasikan persiapan dan pengawasan terhadap kelancaran acara 

even/function. 

7. Menangani permasalahan yang memerlukan penanganan secara langsung 

dan melaporkan kepada hotel manajer, menangani masalah yang 

memerlukan penanganan khusus. 
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8. Meneliti keluahan tamu atas pelayanan produk dan menerangkan kebagian 

yang bersangkutan untuk diatasi. 

9. Member pengarahan dan petunjuk kepada section Head F&B Departemen. 

10. Menghaidiri rapat F&B departemen head. 

3.3.7. Food and Beverage Service Supervisor 

1. Membuat schedule untuk staff, daily work dan trainee. 

2. Bertanggung jawab atas kelanjaran operasional hotel ketika asst. F&B 

tidak berada ditempat. 

3. Mengecek kehadiran staff, daily work dan trainee. 

4. Mengatur jalannya operasional restaurant. 

5. Membantu asst. f&b membuat laporan bulanan. 

3.3.8. Housekeeping Supervisor dan Laundry Supervisor 

1. Tugas utama bertanggung jawab atas penanganan pencucian pakaian tamu 

dan linen-linen milik hotel. 

2. Mambantu penantaan administrasi housekeeping dan menjalankan 

pelayanan housekeeping yang nyaman dan menyenangkan. 

3.3.9. F&B Product Cordinator Kitchen 

1. Bertanggung jawab atas kelancaran operasional kichen. 

2. Mengecek kebersihan dan kelengkapan kichen. 

3. Mengawasi dan membuat perencanaan menangani penambahan bahan 

makanan yang akan dimasak. 

4. Membuat dan menyusun standar receipt menu beserta food costnya. 
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5. Memimpin staff dan bawahan. 

3.3.10. Sous Chef 

1. Melaksanakan tugas dan menyiapkan bahan-bahan olahan yang akan 

dipergunakan untuk memasak. 

2. Mengolah makanan sesuai dengan menu recipe. 

3. Mengadakan inventarisasi peralatan, barang, dan bahan-bahan makanan. 

4. Memberikan masukan dalam penilaian pegawai. 

5. Melakukan kegiatan-kegiatan dan masalah yang timbul selama melakukan 

pekerjaan atau tugas. 

3.3.11. Ast. Human Resource Manajer 

1. Mensubstansi keterampilan pelamar dengan pemberian dan mencetak les. 

2. Memberikan pemeriksaan dengan berkoordinasi terhadap jadwal 

pertemuan 

3. Menyambut karyawan yang baru di dalam sebuah organisasi dengan 

melakukan beberapa kegiatan yang terkait dengan orientasi. 

4. Menyampaikan data pegawai dengan merangkap, mempersiapkan, dan 

menganalisis data. 

5. Memberikan dukungan terhadap kesekertariatan dengan memasukkan 

format data, informasi pencetakan, pengorganisasian kerja, menjawab 

telepon, menyampaikan pesan, dan menjaga peralatan srta perlengkapan. 

6. Menjaga kepercayaan karyawan dan melindungi operasi dengan menjaga 

informasi yang bersifat rahasia dari pegawai. 

7. Mempertahankan kualitas layanan dengan mengikuti standar hotel. 
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8. Mempertahankan kualitas pengetahuan secara teknis dengan menghadiri 

lokarya. 

 

3.4 Job Spesification 

Spesifikasi pekerjaan (job spesifcation) adalah sebuah daftar pengetahuan, 

keahlian, kemampuan, dan karateristik lainnya yang harus dimiliki oleh individu 

untuk melaksanakan sebuah pekerjaan. Pengetahuan mengacu ke informasi 

prosedurial dan facktual yang diperlukan bagi pelaksanaan sebuah tugas secara 

berhasil. Berikut ini adalah job specification Grand Madani Hotel: 

3.4.1 Hotel Manager 

1. Mempunyai pendidikan minimal DIII Perhotelan. 

2. Menguasai minimal 3 bahasa asing. 

3. Memiliki pengalaman kerja minimal 4 tahun di hotel berbintang lima (5). 

4. Mengetahui pengetahuan dan managemen di bidang pariwisata. 

5. Dapat berkomunikasi dengan baik. 

6. Memiliki kemampuan dalam managemen hotel. 

7. Memiliki kemampuan dalam mengurus dan mengolah karyawan dan 

perusahaan. 

3.4.2. HR Admin 

1. Memiliki ijasah perhotelan atau secretary. 

2. Mampu berbahasa asing. 

3. Berpenampilan menarik. 

4. Menguasai computer dengan baik. 

5. Dapat berkomunikasi dengan baik. 
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3.4.3. Executive Sales Marketing 

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

2. Memiliki ijasah perhotelan/marketing. 

3. Mengetahui strategi pemasaran. 

4. Memiliki pengetahuan tentang sales & marketing serta harga pasar dan 

harga jual produk. 

5. Dapat mengoperasikan komputer. 

6. Mampu berbahasa asing dengan baik. 

3.4.4. Sales Executive 

1. Memiliki latar belakang pendidikan pariwisata atau sekolah manajemen. 

2. Dapat berkomunikasi dalam Bahasa Inggris. 

3. Berpenampilan menarik. 

4. Mampu berkomunikasi dengan bahasa formal yang baik dan benar. 

5. Berpengalaman sebagai sales dan marketing selama 2 tahun. 

6. Berkepribadian yang baik serta memiliki kemampuan dalam bidang sales 

dan marketing. 

3.4.5. Front Office manajer 

1. Memiliki sertifikat pendidikan yang sudah disetujui oleh perguruan tinggi 

yang bersangkutan atau sekolah perhotelan dan pernah training di hotel. 

2. Berpengalaman kerja minimal 3 tahun sampai 5 tahun sebagai managerial 

di hotel berbintang atau sebagai managerial di front office departemen. 
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3.4.6. Reservation Supervisi 

1. Memiliki later belakang pendidikan perhotelan. 

2. Berpengalaman kerja minimal 3 tahun sebagai reservasi supervise. 

3. Memiliki sertifikat pendidikan yang sudah disetujui oleh perguruan tinggi. 

4. Berpenampilan menarik. 

5. Mampu berkomunikasi dengan bahasa asing yang baik. 

6. Menguasai minimal 3 bahasa. 

3.4.7. Asst. F&B Manager 

1. Memiliki latar pendidikan sarjana manajemen/diploma 

2. Berpengalaman minimal 7 tahun bekerja di food and baverage service 

departemen. 

3. Menguasai bahasa inggeris dengan baik. 

4. Pengalaman minimal 6 tahun bekerja di hotel berbintang. 

5. Memiliki keterampilan yang mapan dalam mengelola susunan menu sesuai 

dengan standar. 

6. Memiliki sertifikasi pendidikan yang sudah ditetapkan oleh perguruan 

tinggi atau sekolah perhotelan dan pernah melakukan trining. 

7. Pengalaman kerja minimal 6 tahun, bekerja di hotel sebagai manajerial 

minimal 3-4 tahun. 

8. Dapat memimpin, mengembangkan, mengarahkan, memotivasi dan 

mengatur bawahan. 
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3.4.8. Food and Baverage Supervisor 

1. Memiliki latar belakang pendidikan perhotelan. 

2. Menguasai bahas inggeris dengan baik. 

3. Berpengalaman kerja di hotel berbintang minimal 3 tahun sebagai food 

and baverage service. 

3.4.9. Housekeeping Supervisor dan Laundry Supervisor 

1. Memiliki sertifikat pendidikan yang sudah ditetapkan oleh pergurauan 

tinggi atau sekolah perhotelen dan pernah magang (training). 

2. Pengalaman kerja minimal 6 tahun, bekerja dihotel sebagai manajerial 

minimal 3-4 tahun. 

3. Dapat di dalam memimpin, mengembangkan, mengarahkan memotivasi 

dan mengatur bawahan. 

3.4.10. F&B Product Coordinator Kichen 

1. Memiliki latar belakang pendidikan perhotelan. 

2. Pernah trainimg di hotel berbintang. 

3. Memiliki pengalaman kerja selama 6 tahun di hotel berbintang. 

4. Memiliki pengalaman 3-5 tahun di bidang food and baverage. 

5. Mampu menyusun menu serta dapat memantu standar makanan sesuai 

standart internasional. 

3.4.11. Souce Chef 

1. Memiliki latar belakang pendidikan perhotelan. 

2. Mampu menyusun menuserta dapat membuat makanan standar 

internasional. 
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3. Memiliki pengalaman kerja di hotel berbintang selama 3 tahun. 

3.4.12. Asst. Chief Acct 

1. Memiliki srtifikat pendidikan yang sudah disetujui oleh perguruan tinggi 

yang bersangkutan atau sekolah perhotelan dan pernah ikut training di 

hotel. 

2. Memiliki pengetahuan tentang accounting. 

3. Memiliki pengetahuan mengenai pengoperasian computer. 

4. Memiliki pengalaman 5 tahun kerja dengan kualifikasi profisional. 

3.4.13. Asst. HR 

1. Memiliki ijazah perhotelen. 

2. Memiliki pengetahuan tentang managerial hotel. 

3. Mampu menyeleksi karyawan dengan baik dan teliti. 

4. Memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun di hotel berbintang 

5. Mampu mengatasi masalah dan keluahan karyawan. 

6. Mampu menciptakan kretifitas, dan motivasi bagi karyawan dengan baik. 

7. Menguasi bahasa asing dengan baik. 

8. Mampu mengambil keputusan dengan logis dan cepat. 

 

3.5 Hubungan Antar Bagian 

Adapun hubungan antar bagian di hotel adalah sebagai berikut: 

3.5.1. Hubungan kerjasama front Office dengan: 

a. Hausekeeping 

1. Mengetahui tingkat hunian kamar. 
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2. Mengetehui daftar tamu yang akan tiba dan berangkat  

3. Mengetahui tamu VIP 

4. Mengetahui jumlah tamu yang menginap di hotel 

5. Mengetahui informasi tamu rombongan 

6. Mengetahui kelengkapan tamu VIP 

7. Memberitahukan housekeeping apabila ada bil-bil yang belum terkirim 

pada front office 

8. Menginformasikan pada housekeeping jika ada barang-barang hotel 

yang terbawa atau dipinjam oleh tamu 

9. Menginformasikan apabila ada barang yang rusak 

b. Food and Baverage Service 

1. Memberikan informasi tentang jumlah tamu yang menginap 

2. Memberikan informasi tentang menyambut tamu 

3. Menginformasikan tenang hunian kamar 

4. Menginformasikan daftar tamu yang akan datang dan berangkat 

5. Menginformasikan tentang tamu VIP 

6. Menginformasikan tamu yang pindah kamar 

7. Menginformasikan tentang tamu rombongan 

8. Memberitahukan kelengkapan tamu VIP 

9. FB service menginformasikan/menyiapkan ke kantor depan hal-hal 

berikut: 

 Function yang akan diselenggarakan di hotel (function sheet) 

 Welcome drink bagi tamu tiba 
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 Kelengkapan tamu VIP 

c. Food and Baverage Product 

1. Memberikan informasi khusus tentang kegiatan-kegiatan khusus yang 

ada di restaurant, bar dan banquet 

2. Memberitahukan kepada tamu mengenai menu-menu spesial yang ada 

di restaurant serta pelayanan khusus kamar 

d. Pemasaran (sales and marketing) 

1. Menginformasikan tingkat hunian kamar 

2. Menginformasikan tamu rombongan 

3. Menginformasikan daftar tamu VIP 

4. Sales and marketing menyampaikan tentang rencana pembahasan 

kontrak dengan biro-biro perjalanan atau badan usaha lainnya. 

e. Accounting 

1. Informasi tingkat hunian kamar 

2. Informasi daftar tamu yang akan tiba dan berangkat 

3. Informasi tamu pindah kamar 

4. Menginformasikan rekening tamu 

5. Menginformasikan laporan perincian penjualan kamar 

6. Menginformasikan laporan penjualan kamar 

7. Accounting mempersiapkan pemeriksaan perincian penjualan kamar 

f. Personalia 

1. Informasi tingkat hunian kamar 

2. Informasi tamu yang tinggal di hotel 
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3. Informasi jadwal karyawan front office 

Personalia akan melaksanakan kegiatan untuk kantor depan pada saat 

diperlukan seperti:  

 Menyusun rencana pelatihan 

 Penarikn karyawan kantor depan 

 Mutasi dan tindakan/sanksi bagi karyawan kantor depan 

 Orientasi karyawan baru front office 

3.5.2. Hubungan Kerjasama antar F&B service dengan : 

a. Food and Baverage Product 

1. Penyediaan stok bahan-bahan makanan dan minuman yang ada di 

restoran  

2. Penyediaan stok bahan-bahan masakan yang diperlukan di dapur 

3. Penyediaan alat-alat makan dan minuman yang diperlukan 

4. Penyediaan alat-alat music 

5. Membuat makanan yang sudah dipesan oleh tamu 

6. Mengantar makanan dan minuman yang telah jadi 

7. Menjaga dan mengawasi semua kelancaran operasional F&B 

b. Housekeeping 

1. Menyediakan makanan dan minuman bagi seluruh karyawan termasuk 

housekepping departemen 

2. Memasang dinner set bagi kamar yang merlukannya 

3. Men set up well come fruit, cokies kedalam kamar yang segera 

ditempati tamu, utamanya tamu VIP dan Group 
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4. Mengirim banquet event order kepada HK untuk membuat lay out di 

dalam banquet 

5. Hall atau meeting room jika ada event 

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

restoran yang memerlukan 

7. Membuat dan menyediakan room service menu agar dipasang di dalam 

kamar-kamar tamu 

8. Membuat door knop menu “buffet menu/special event menu” untuk 

dipasang disetiap kamar 

9. Membuat flaver (selebaran) kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh 

F&B departement serta meminta housekeeping menempatkan di 

kamar-kamar tamu. 

c. Engineering 

1. Hubungan antara F&B departement dengan engineering dapat dilihat 

dari perbaikan yang dilakukan oleh engineering terhadap peralatan 

yang rusak milik F&B departement ataupun masalah tehnis-tehnis 

lainnya. 

2. Pemberian informasi mengenai penyambutan terhadap tamu 

(pelayanan welcome drink) dan lainnya 

d. Sales and marketing 

1. Menjual produk restaurant kepada tamu 

2. Pemberian informasi mengenai produk baru maupun function yang 

diadakan di restaurant. 
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e. Personalia 

1. Memberikan informasi tentang kekurangan karyawan 

2. Menginterview calon karyawan baru 

3. Memberikn informasi jika ada karyawan yang lembur. 

3.5.3. Hubungan antara Housekeeping dengan: 

a. Front office 

1. Mengetahui tingkat hunian kamar 

2. Mengetahui daftar tamu yang akan tiba dan berangkat 

3. Mengetahui tamu VIP 

4. Mengetahui jumlah tamu yang menginap di hotel 

5. Mengetahui informasi tamu rombongan  

6. Mengetahui kelengkapan tamu VIP 

7. Memberitahukan housekeeping apabila ada tamu yang check out 

8. Menanyakan kepada housekeeping apabila ada bil-bil yang belum 

terkirim pada FO 

9. Meninformasikan pada housekeeping jika ada barang-barang hotel 

yang terbawa atau dipinjam oleh tamu 

10. Tata graha mengirim informasi ke kantor depan seperti: 

 Laporan status kamar 

 Penyiapan perlengkapan kamar khusus 

 Laporan tata graha 

 Rencana perbaikan kamar 

 Melaporkan tentang mini bar yang dikonsumsi 
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 Menginformasikan kamar-kamar yang menggunakan extra bed 

 Menginformasikan apabila ada barang yang rusak 

b. Food and baverage service 

1. Memberikan informasi tentang jumlah tamu yang menginap 

2. Memberikan informasi tentang menyambut tamu 

3. Menginformasikan tingkat hunian kamar 

4. Menginformasikan daftar tamu yang akan datang dan berangkat 

5. Menginformasikan tentang tamu VIP 

6. Menginformasikan tamu pindah kamar 

7. Menginformasikan tentang tamu rombongan 

8. Memberitahukan kelengkapan tamu rombongan  

9. FB service menginformasikan/mengamankan dan menerusakan serta 

menjalankan kebijaksanaan managemen yang tercantum di dalam “tata 

tertib” hotel kepada seluruh security dan karyawan hotel agar dapat 

dilaksanakan semestinya 

10. Merencanakan, memimpin dan mengkordinir tugas-tugas operasi dari 

staf security section 

11. Melaksanakan penelitian dan pengembangan terpadu terhadap 

pembinaan personel administrasi dan operasional security 

12. Membuat intruksi, perintah dinas dan prosedur tugas dan 

kebijaksanaan-kebijaksanaan serta petunjuk untuk melaksanakan 

terhadap tugas pengamanan di lingkungan hotel.  
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13. Meminta pertanggung jawaban dari tiap-tiap pemimpin seksi 

bawahannya, atas segala sesuatu yang telah dilaksanakan ataupun tidak 

dilaksanakan  

14. Mengatasi secepatnya masalah/problem yang terjadi dan dihadapi dan 

menyampaikannya kepada general manajer tiap masalah yang tidak 

dapat diselesaikan. 

c. Food and baverage product 

1. Memberikan informasi khusus tentang kegiatan-kegiatan khusus yang 

ada direstoran, bar, dan banquet 

2. Memberitahukan kepada tamu mengenai menu-menu spesial yang ada 

di restoran serta pelayanan khusus di kamar. 

d. Pemasaran (sales and marketing) 

1. Menginformasikan tingkat hunian kamar  

2. Menginformasikan tamu rombongan 

3. Menginformasikan daftar tamu VIP 

4. Sales and marketing menyampaikan tetang rencana pembahasan 

kontrak dengan biro-biro perjalanan atau badan usaha lainnya. 

e. Accounting 

1. Informasi tingkat hunian kamar 

2. Informasi daftar tamu yang akan tiba dan berangkat 

3. Informasi tamu pindah kamar 

4. Menginformasikan rekening tamu 

5. Menginformasikan laporan perincian penjualan kamar 
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6. Menginformasikan laporan penjualan kamar 

7. Accounting mempersiapkan pemeriksaan perincian penjualan kamar. 

f. Personalia 

1. Informasi tingkat hunian kamar 

2. Informasi tamu yang tinggal di hotel 

3. Informasi jadwal karyawan housekeeping. 

3.5.4. Hubungan antara F&B Product dengan 

a. Housekeeping 

1. Pemberian informasi untuk pelayanan khusus mengenai maknan dan 

minuman di kamar dan diruang hotel. 

2. Pemberian informasi untuk penyampaian keperluan kamar (seperti air 

es) dan lain sebagainya. 

b. Enggenering depertemen 

1. Karyawan enggenering member informasi tentang kerusakan alat-alat 

atau mesin yang ada di F&b product. 

2. Selain itu juga hubungan kerjasama yang baik perlu dipelihara 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, keamanan dan lain-

lain. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

4.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) 

Dalam memberikan pelayanan yang baik dan maksimal kepada tamu adapun 

tahapan-tahapan yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut: 

1. Menyambut Tamu (Greeting) 

Di dalam industri jasa, kesan pertama yang sangat mempengaruhi image 

tamu, oleh sebab itu penyambutan yang baik sangat berperan, jika 

mengetahui nama tamu sebut dengan cara dengan menyebutkan namanya. 

Hindari menyambut dengan menyakan apakan sudah memesan tempat atau 

belum? Lebih baik mengucapkan “assalamualaikum, selamat sore bapak/ibu 

ada yang bias kami bantu (assalamualaikum, good afternoon how may I help 

you?) setelah itu arahkan tamu ketempat yang sudah ditentukan. 

2. Memberi Tempat Duduk (Seting The Guest) 

a. Pemilihan tempat duduk, hendaknya dilakukan sesuai dengan 

kesenangan tamu, khususnya untuk tamu yang sudah sering kali datang 

kerestorant 

b. Memberi pelayanan tempat duduk dengan urutan seperti : wanita, anak 

berusia 2 s.d 8 tahun, tamu penting yang paling tua . 

c. Mempersilahkan tamu duduk dengan cara mendorong kursi kearah dalam 

saat tamu akan duduk. 
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3. Menyodorkan Menu Kepada Tamu (Present The Menu) 

Menyodorkan menu dilakukan oleh captain, setelah menempatkan napkin 

dipangkuan tamu, menyerahkan menu sebaiknya diberikan terlebih dahulu 

kepada wanita, baru kemudian kepada tamu laki-laki, hendaknya beri tamu 

waktu yang cukup untuk mempelajari dan menentukan menu yang ada, ada 

duacara saat memberikan menu dengan cara menu tertutup dan menu terbuka 

pada halaman pertama, setelah menu diserahkan bantu tamu untuk menetukan 

pilihannya, biasa dilakukan dengan cara menerangkan menu sepesial hari ini. 

4. Menuangkan Air Es (Puring Ice Water) 

Tidak semua retoran otomatis menghidangkan air kepada tamu yang datang 

di restaurant, untuk menambah hasil penjualan pramusaji/waiter akan 

menawarkan minuman kepada tamu sebelum mereka makan. 

5. Menghidangkan Roti Dan Mentega 

Pada restoran mewah, tamu-tamu yang datang akan diberi roti dan mentega, 

namun beberapa restoran hanya akan memberi roti jika tamu memesan soup 

sedangkan jika tidak memesan soup maka tidak akan diberi roti dan mentega. 

Ada beberapa keuntungan jika tamu diberikan roti dan mentega yaitu; agar 

tamu tidak merasa menunggu makanan apabila makanan yang dipesannya 

memerlukan waktu pembuatan yang agak lama. 

6. Mecatat Pesanan Tamu (Take The Order) 

Beberapa retoran, tugas mencatat menu tamu dilakukan oleh captain, namun 

ada juga yang mencatat menu adalah waiter, hal ini tidak menjadi suatu 
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keharuan tugas siapa, menu yang dipilih akan dicatat pada captain order. 

Mengulangi pesanan tamu yang sudah dicatat supaya tidak terjadi keselahan. 

7. Memberikan Pesanan Ke Dapur 

Pesanan segera diberikan, umumnya captain order dibuat 3 rangkap asli akan 

diberikan kedapur, selinan kedua diberikan kepada kasir dan salinan kedua 

menjadi arsip restaurant. 

8. Menyesuaikan Peralatan Makan 

Perlu dilakukan penyesuan terhadap peralatan makan yang sudah tersedia, 

penyusuain ini dilakukan sesuai dengan menu yang dipesan oleh tamu, 

kemungkinan akan mengurangi atau menambah peralatan makanan. 

9. Menghidangkan Makanan 

Gaya pelayanan yang baik ialah ramah sopan cepat dan tepat. Di dalam 

bidang pelayanan yang baik ada kata kunci yang harus sering diucapkan oleh 

waiter atau pramusaji misalnya: silahkan, maaf, terimakasih, dan selamat 

makan. Sebelum memberikan makanan dan minuman dimeja seharunya 

seorang waiter mengetahui siapa yang akan dilayani terlebih dahulu, hal ini 

disebut dengan alur pelayanan. Jika pelayanan yang diberikan adalah 

pelyanan yang formal/resmi, maka urutan siapa yang akan dilayani terlebih 

dahulu harus diperhatikan. Beberapa saat stelah makan, maka peramusaji 

perlu datang mendekat dan menyakan kepada tamu, apakah segala sesuatu 

sudah sesuai dengan keinginan dan selera tamu. Peramusaji harus selalu 

meperhatikan tamu-tamu yang sedang bersantap, kalau memebutuhkan 

sesuatu, gelas air tidak boleh dibiarkan kosong. 
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10. Mengangkat Peralatan Kotor  

Hal ini dilakukan dari sebelah kanan kecuali piring roti dan piring salad, 

karna keduanya memang terletak disebelah kiri. 

11. Membersihkan Meja 

Crumb adalah serpihan roti dan crambing berarti mebersihkan meja dari 

serpihan roti dan kotoran lainnya, crambing ini dilaksanakan setelah tamu 

selesei menikmati makanan utama, dengan maksud memberikan keadaan 

yang tetap bersih dan menyenagkan ketika tamu menikmati dessert atau 

makanan penutup 

12. Menangani Pembayaran (Billing System) 

Apabila tamu setelah makan dan minum maka pramusaji harus segera 

menghubungi kasir untuk mempersiapkan bill kepada tamu. Hal ini dilakukan 

agar tamu tidak menunggu terlalu lama, apabila hendak membayar. Bill  

tersebut akan disodorkan apabila tamu memintanya. Bill ditaruh di atas baki 

kecil untuk (cash tray) ada dua kemungkinan dalam membayar kontan atau 

menggunakan kartu kredit, yang kedua khusus tamu yang tinggal dihotel, 

diperbolehkan menandatangani bill tersebut untuk kemudian ditagihkan pada 

saat tamu akan chek out. 

13. Mengantarkan Tamu 

Adalah tindakan terpuji apabila ada seseorang mengantarkan tamu sampai ke 

pintu keluar. Peramusaji harus selalu mengucapkan trimakasih atas 

kedatangan tamu tersebut ke restaurant dan mengharapkan atau mengundang 

para tamu untuk berkunjung kembali. 
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4.2 Bentuk Koordinasi Antara Food and Beverage Service dengan Food and 

Beverage Product.  

4.2.1 Gambaran Koordinasi Kerja Food and Baverage Service dan Food and 

Baverage Product 

F&B service sangat berhubungan dengan F&B product (kitchen)  

karena semua pesanan tamu yang berupa makanan diolah di kitchen. Dan hasil 

dari olahan makanan yang  disajikan sangat berpengaruh terhadap kepuasan tamu 

serta didukung dengan pelayanan yang baik. Berikut adalah gambaran koordinasi 

F&B service dan F&B product : 

 

 

 

 

 

 

Dari paparan bentuk kerjasama di atas antara F&B service dan F&B 

Product di Grand Madani Hotel pekerjaan setiap Section masih rangap seperti di 

F&B Service Waiter/ss bisa bekerja sebagai banquet atau room service. 

Koordinasi antara F&B Depertemen dilakukan terlebih dahulu oleh cook dan F&B 

supervisor. Pada pagi hari sebelum operasional restaurant berjalan cook akan 

menginformasikan dengan supervisor makanan apa saja yang bisa dijual untuk 

hari ini, menu special apa yang akan tersedia dan diskon apa yang akan 

ditawarkan oleh restauran. Jika semua sudah disepakati maka selanjutnya 

Kitchen   F&B service 

supervisor 

Waiter/waitress 
Head 

waiter 
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supervisor akan menginformasikan kepada waiter/ss tentang apa saja yang bisa 

dijual kepada tamu. Sehingga hal ini tidak akan menyebabkan terjadinya 

complaint tamu karena waiter/ss tidak mengetahui makanan yang dipesan Sold 

Out dan tetap menjual menu yang ada. Saat operasional restaurant sedang berjalan 

waiter/ss akan menyanyakan kepada tamu saat tamu sudah selesai makan tentang 

kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan yang diberikan kepada tamu saat tamu 

tersebut berada di restaurant atau menikmati hidangan restoran, dimana jawaban 

atau pernyataan tamu tersebut penulis paparkan dalam sebuah kuisioner tentang 

kualitas pelayanan dan kepuasan tamu yang terletak pada table 3 dan 4 hal: 59. 

Berikutnya waiter/ss akan memberitahukan kepada head waiter tentang tanggapan 

dan respon tamu terhadap pelayanan restaurant untuk hari ini. Head waiter akan 

menginformasikan kepada supervaisor data apa yang didapatkan dari waiter, 

selanjutnya supervisor akan menginformasikan ulang ke cook dan akan 

mengevaluasi kembali tentang tanggapan tamu tersebut sebagi bahan acuan untuk 

memperbaiki kualitas pelayana restaurant untuk kedepannya agar lebih baik dan 

kepuasan tamu dapat terpenuhi sehingga tamu akan datang kembali ke restaurant. 

4.2.2 Faktor Penghambat dan Pendukung Koordinasi Kerja Food and 

Beverage Service dengan Food and Beverage Product.  

Berikut adalah faktor penghambat dan pendukung koordinasi: 

1. Faktor Penghambat Koordinasi. 

Beberapa faktor penghambat koordinasi yang dapat diidentifikasian dalam 

penelitian ini adalah : 
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a.  Kelalaian manusia  

Terjadi pada saat kesalahan sederhana dari manusia, faktor ini menjadi 

penghambat koordinasi kerja antara food and beverage service dengan food 

and beverage product, berikut kutipan wawancara yang menyatakan kelalaian 

manusia sebagai faktor penghambat koordinasi.  

“kitchen mungkin agak terlambat dalam menyediakan makanan, kadang kala 

hal ini terjadi karena banyak faktor yang tidak bisa saya sebutkan, anggaplah 

ini faktor manusia ya manusia itu selalu membuat kesalahan”.  

b. Kesalahan komunikasi.  

Terjadi pada saat informasi yang diberikan tidak sesuai dengan yang terjadi, 

faktor ini menjadi penghambat koordinasi selama operasional kerja, berikut 

kutipan wawancara yang menyatakan kesalahan komunikasi sebagai faktor 

penghambat koordinasi. 

“koordinasi kami sebenarnya lancar dan bagus, namun ada kalanya terjadi 

kesalahan komunikasi antara kami selaku waiter dan para cook atau chef yang 

bertanggung jawab di kitchen” 

c.  Kurangnya komunikasi.  

Terjadi pada saat tidak adanya komunikasi antara karyawan food and beverage 

service dengan karyawan food and beverage product yang mengakibatkan 

terjadinya kesalahan koordinasi, faktor ini menjadi penghambat koordinasi 

selama operasional kerja, berikut kutipan wawancara yang menyatakan 

kurangnya komunikasi sebagai faktor penghambat koordinasi.  
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“kitchen yang tidak mengkoordinasikan bahwa stock mereka pun habis atau 

sold out, membuat kami bingung karena kami sudah terlanjur meminta tamu 

untuk menunggu sebentar, inilah salah satu contoh kesalahan dalam 

koordinasi yang sering terjadi”.  

2. Faktor Pendukung koordinasi. 

Beberapa faktor pendukung koordinasi yang dapat diidentifikasi dalam 

penelitian ini adalah : 

a.  Komunikasi yang baik.  

Terjadi pada saat komunikasi berjalan lancar dan baik, dengan tidak ada 

kesalahan sama sekali dan menghasilkan kinerja yang baik, faktor ini menjadi 

faktor pendukung dalam koordinasi, berikut kutipan wawancara yang 

menyatakan komunikasi yang baik sebagai faktor pendukung koordinasi.  

“banyak penyebab yang bisa mengakibatkan tamu komplain dan kebetulan 

kami dari food and beverage departemen selalu membuka diri untuk menerima 

komplain dan komentar dari tamu-tamu baik tamu breakfast, lunch maupun 

dinner, oleh karena dari data guest complain memang terlihat dari departemen 

kami yang paling banyak terjadi komplain padahal kenyataan belum tentu 

seperti itu juga.”  

b. Kerja sama tim.  

Terjadi pada saat food and beverage service dengan food and beverage product 

saling membantu dalam mengatasi permasalahan yang mungkin timbul selama 

operasional kerja, faktor ini menjadi faktor pendukung dalam koordinasi, 
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berikut kutipan wawancara yang menyatakan kerja sama tim sebagai faktor 

pendukung koordinasi.  

“Menurut saya selama ini koordinasi kerja kami sudah sangat baik sebagai 

satu tim yang solid, walaupun sudah banyak berganti kepala departemen 

maupun chef kami tetap mampu menjaga koordinasi kerja antara restoran dan 

kitchen guna mengghindari terjadinya tamu komplain dan mengakibatkan 

penurunan jumlah tamu”. 

c. Disiplin Kerja 

Terjadi pada saat kedisiplinan kerja karyawan food and beverage service dan 

karyawan food and beverage product dalam operasional kerja sehingga tidak 

mengakibatkan permasalahan seperti komplainnya tamu, faktor ini menjadi faktor 

pendukung koordinasi. 

 

4.3 Kuisioner Kepuasan Tamu 

Kepuasan tamu merupakan hal penting karena tidak semua tamu mempunyai 

tingkat kepuasan yang sama. Apabila kinerja yang dirasakan sesuai dengan 

harapan maka tamu akan merasa puas. Sebaliknya, apabila kinerja yang dirasakan 

tidak sesuai dengan harapan, maka tamu akan merasa kecewa. Konsumen yang 

puas akan memberikan komentar yang positif tentang perusahaan. Kepuasan tamu 

dinilai dengan menggunakan 2 dimensi dengan mengukur dan menilai faktor-

faktor dalam kepuasan tamu itu, penulis menyebarkan kuisioner kepada 10 orang 

konsumen dengan hasil sebagai berikuat : 
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Tebel 3 

Tanggapan responden berkaitan dengan kualitas pelayanan 
 

No Indikator Tanggapan Jumlah 

STS TS R S SS 

1 Pelayanan yang 

menyenangkan  

0 2 3 5 0 10 

2 Karyawan 

sanggat ramah  

0 2 3 5 0 10 

3 Melayani 

pelanggan 

dengan tanggap 

0 4 4 1 1 10 

4 Pelayanan 

sesuai dengan 

yang dijanjikan 

0 5 2 2 1 10 

5 menanggapi 

keluhan 

pelanggan 

dengan segera 

0 5 2 2 1 10 

6 pelayanan yang 

tepat dari 

karyawan 

0 4 5 1 0 10 

7 Menanggapi 

kebutuhan 

konsumen 

dengan segera 

0 5 3 2 0 10 

Jumlah 0 27 22 18 3 70 

Sumber: hasil pengolahan kuisioner 

Keterangan : 

1. Sangat setuju : 5 poin 

2. Setuju : 4 poin 

3. Ragu-ragu/netral : 3 poin 

4. Tidak setuju : 2 poin 

5. Sangat tidak setuju : 1 poin 

Jadi berdasarkan tabel tiga dari tujuh pertanyaan yang di ajukan kepada 10 

responden kualitas pelayan yang ada di Firdaus Restoran pada Hotel Grand 

Madani rata-rata mendapatkan pelayanan yang tidak jelas atau  mendapatkan 

27 x 2 = 54 

22 x 3 = 66 

18 x 4 = 72 

3 x 5 = 15 

            207 : 70 =2,9 =  3 
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pelayanan kurang memuaskan, koresponden paling banyak menjawab ragu-ragu 

atau netral mengenai pelayanannya. 

 

Tabel 4 

Tanggapan responden berkaitan dengan kepuasan pelanggan 
 

No Indikator Tanggapan  Jumlah 

STS TS R S SS  

1 mendapatkan jasa 

yang sesuai dengan 

harapan 

0 5 3 2 0 10 

2 pelayanan telah 

sesuai dengan 

harapan 

0 4 4 2 0 10 

3 Kepuasan 

pelanggan 

0 5 1 4 0 10 

Jumlah 0 14 8 8 0 30 

Sumber: Hasil pengolahan kuisioner 

Keterangan : 

1. Sangat setuju : 5 poin 

2. Setuju : 4 poin 

3. Ragu-ragu/netral : 3 poin 

4. Tidak setuju : 2 poin 

5. Sangat tidak setuju : 1 poin 

Berdasarkan tabel empat dari tiga pertanyaan yang diajukan kepada 10 

responden kepuasan pelanggan yang ada di Firdaus Restoran pada Hotel Grand 

Madani para tamu memberikan respon ragu-ragu atau biasa saja mengenai 

kepuasan yang diberikan oleh pihak karyawan atau staf dari Firdaus Restoran. 

 

 

 
 

 

 

14 x 2 = 28 

8 x 3 = 24 

8 x 4 = 32  

           84 : 30 = 2,8 = 3 
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4.4 Permasalahan yang Ditemukan Selama PKL 

Dari hasil kegiatan yang penulis lakukan selama melukukan PKL (Praktek 

Kerja Lapangan) di grand Madani Hotel, ada beberapa temuan yang diperoleh 

antar lain : 

1. Kurangnya kordinasi antara kichen dan waitres mengenai bahan makanan 

yang Sold Out (habis) sehingga para waitress tidak mengetahui dan tetep 

menjual menu yang ada, dan pada saat makanan tersebut diorder tamu 

harus menunggu lama dan kecewa karena sudah menunggu dan juga harus 

diganti pesanannya akibat makanan yang dipesan Sold Oud.  

2. Sering terjadinya staff yang meninggalkan area kerja, seperti saat tamu 

sudah memesan menu dan witer/waitressakan mengantarkan captain order 

ke kitchen, area kitchen kosong (tidak ada staff). 

3. Kurangnya koordinasi antara pihak kitchen, supervisor dan waitress, seperti 

saat ada event saat pihak kitchen menyuruh supervisor menutup restaurant 

untuk acara event, supervisor tidek menginformasikan kepada 

waiter/waitress untuk tidak menerima tamu luar hal ini menyebabkan 

complaint tamu saat sudah memesan menu. 

4. Makanan yang di pesan waktu kedatangannya lama dari kitchen, sehingga 

membuat tamu complaint, karena lama menunggu. 

5. Tidak adanya briefing sebelum operasional restaurant berlangsung. 
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4.5 Pemecahan Masalah 

Pemecahan masalah yang dapat ditangani, sebagai berikut: 

1. Tingkatkan komunikasi dan hubungan antar bagian f&b service dan f&b 

product mengenai menu-menu yang sold out. 

2. Tidak membiarkan area kitcen kosong, apabila jam break staff sebiknya 

bergilir untuk istirahat agar bisa mengoptimalkan kerja kitchen. 

3. Demi kelancaran operasional restoran, dalam hal ini supervisor dan 

kitchen sebaiknya meningkatkan koordinasi ketika ada event sehingga hal 

ini akan meminimalisir terjadinya complaint tamu. 

4. Pihak kitchen harus menentukan berapa lama waktu makanan yang 

dipesan tamu akan siap disajikan, sehingga tamu tidak akan lama 

menunggu. 

5. Supervisor atau F&B Manager selalu mengadakan briefing sebelum 

operasional restaurant berjalan agar waiter/waitress mengetahui apa yang 

akan dikerjakan hari ini. 
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BAB V 

KESIMPULAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa: 

1. Kesalahan yang terjadi dan berujung pada komplainnya tamu tidak 

sepenuhnya terjadi karena kesalahan pihak restoran, faktor pendukung 

koordinasi adalah komunikasi yang baik, kerjasama tim dan disiplin kerja. 

Sedangkan faktor penghambat koordinasi adalah kesalahan komunikasi, 

kelalaian manusia, dan kurangnya komunikasi. 

2. Berdasarkan hasil responden berkaitan dengan kualitas pelayanan dan 

kepuasan pelanggan masih sangat kurang, sehingga hal ini akan 

menyebabkan komplain tamu. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan dari hasil praktik kerja lapangan (PKL) maka penulis dapat 

memberikan saran kepada pihak hotel sendiri terutama pada bagian food and 

baverage service yaitu : 

1. Peningkatan komunikasi antara karyawan dengan cara training mingguan 

harus diingkatkan lagi agar karyawan terbiasa berkomunikasi dan 

berkoordinasi satu sama lain, karena keryawan hotel itu memang sudah 

biasa terjadi rotasi dan pergantian karyawan lama dengan karyawan baru, 

agar kekompakan tim tetap terjaga dan tetap solid tingkatkan training 

untuk karyawan. 
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2. Tingkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan tamu sehingga meminimalisir 

terjadinya complain tamu kedepannya. 

3. Membuka lamaran kerja untuk staf ahli di bidang waiter/ss untuk 

menunjang kelancaran oprasional di restourant sehingga tidak terlalu 

mengharapkan anak training saja sehingga dapat meminimalisir terjadinya 

complaint tamu. 

4. Perlu adanya pelatihan untuk anak training sehingga dapat menambah 

pengetahuan serta ilmu dalam bidang service. 

5. Perlu adanya uji kopetensi untuk semua karyawan yang dilakukan satu 

bulan sekali untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan karyawan 

tentang hotel. 

6. Karyawan FB service sebanyak 6 orang dan karyawan FB product 

sebanyak 8 orang, sebaiknya menambah karyawan sehingga 

meminimalkan kerja karyawan yang lain, agar pekerjaan tidak rangkap. 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 
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Lampiran 1. Gambar hotel 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Hasil Dokumentasi Penilitian 2018 

 

Lampiran 2. Gambar type kamar  

a) Syari’ah Suite Room 
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b) Syari’ah Superior Twin Room 

 

c) Syari’ah deluxe holy 

 

Sumber : Hasil Dokumentasi Penilitian 2018 
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Lampiran 3. Fasilitas Hotel 

a) Ballroom  

 

 

 

 

 

b) Telaga kausar 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Hasil Dokumentasi Penilitian 2018 

 

c) Al-Malik Room (class room style) 
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d) Al-Malik (Ushape Style) 

 

Sumber : Hasil Dokumentasi Penilitian 2018 

e) Jannat Room (Class Room Style) 

 

 

 

 

 

 

f) Jannat Room ( U Shape Style) 

 

 

Sumber : Hasil Dokumentasi Penilitian 2018 
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Lampiran 4. Gambar Restourant 

a) Firdaus Restaurant (Table Set Up) 

 

 

 

 

 

 

b) Firdaus Restaurant (Buffe Set Up) 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Hasil Dokumentasi Penilitian 2018 
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Lampiran 5. Gambar Daftar Menu 

a) Menu Restaurant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Hasil Dokumentasi Penilitian 2018 

b) Captain Order 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Hasil Dokumentasi Penelitian 2018 
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Lampiran 6. Gambar Lay Out Grand Madani Hotel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lobby 

Post security 

Hausekeeping 

office 

Front 

office 

 

 

Ar-rahman 

room 
 

HRD 

Office 

Account

ing 

office 

Hm 

office 

Sales 

office 

 

 

 

Al-

malik 

room 

 

 

 

Jannat 

room 

Galeri   

 

 

 

 

 

 

Ball 

room 

 

 

Firdaus 

restaurant 

Firdaus room 

Engginering 

office 

 

 

kitchen 

 

Steward 

Galeri  

 

Bar 

Store 



73 
 

 

Lampiran 7. Lay Out Restaurant 
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DAFTAR PETA 

1. Peta Pulau Lombok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Peta Hotel Grand Madani by Prasanty Syari’ah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUISIONER 
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KUISIONER KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN TAMU 

DI FIRDAUS RESTORAN  

Responden yang terhormat, 

Dalam rangka menyusun KTI yang menjadi salah satu syarat untuk 

menyelesaikan program DIII pariwisata pada fakultas ekonomi dan bisnis Unram, 

maka saya mohon kesediaan Saudara untuk menjawab beberapa pertanyaan pada 

kuisioner berikut ini. 

Kuisioner ini bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai faktor-

faktor yang memepengaruhi kepuasan anda terhadap pelayanan di Firdaus 

Restoran Grand Madani Hotel. Identitas jawaban Saudara akan saya jaga 

kerahasiaannya sesuai dengan kode etik penelitian. 

Saya ucapkan terima kasih atas kesediaan saudara dalam meluangkan 

waktu untuk mengisi kuisioner ini. 

 

Hormat saya, 

 

Sahariah 
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DATA RESPONDEN 

1. Nama   : 

2. Jenis Kelamin : 

3. Usia   : 

4. Pekerjaan  : 

 

Petunjuk pengisian : 

1. Jawablah masing-masing pernyataan di bawah ini sesuai dengan penilaian 

saudara mengenai kualitas pelayanan terhadap kepuasan tamu. 

2. Pilihlah salah satu jawaban dari keliama alternative jawaban yang sesuai 

dengan cara memberikan tanda cabang (√) pada salah satu kolom pada jawaban 

yang tersedia dan berilah alasan dari jawaban yang saudara pilih. 

3. Keterangan jawaban sebagai berikut: 

 STS : sangat tidak setuju 

 TS : tidak setuju 

 R : ragu-ragu atau Netral 

 S : setuju 

 SS : sangat setuju 

1.Kualitas pelayanan 

No  Pernyataan STS TS R S SS 

1 Pelayanan yang menyenangkan 

serta pelayanan yang sama untuk 

semua pelanggan 
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Alasan:  

2 Karyawan sanggat ramah saat 

melayani pelanggan 

     

Alasan: 

3 Karyawan firdaus restoran mampu 

mmelayani pelanggan dengan 

tanggap 

     

Alasan: 

4 Karyawan firdaus restoran 

memberikan pelayanan sesuai 

dengan yang dijanjikan 

     

Alasan: 

5 Waiter firdaus restoran 

memberikan pelayanan yang 

ramah dari pelanggan datang 

hingga pulang 

     

Alasan: 

6 Karyawan firdaus restoran 

menanggapi keluhan pelanggan 

dengan segera 

     

Alasan:      

7 Pelanggan menerima pelayanan 

yang tepat dari karyawan 
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Alasan:      

8 Waiter menanggapi permintaan 

konsumen tentang produk dengan 

segera. 

     

 

2. Kepuasan pelanggan: 

No Pernyataan STS TS R S SS 

1 Pelanggan telah mendapatkan jasa yang 

sesuai dengan harapan 

     

Alasan: 

2 Kualitas pelayanan telah sesuai dengan 

harapan 

     

Alasan: 

3 pelanggan puas terhadap jasa yang 

disediakan firdaus rstoran 

     

Alasan: 
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