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ABSTRACT 

 

 Scientific Paper titled "Receptionist Role in Improving Guest Services at 

Front Office Department in Mataram Square Hotel" which aims to find out what 

the role of the receptionist to enhance guests in Mataram Square Hotel. 

 Based on the discussion can be known what the role of receptionist in 

improving guest services in accordance with the job description and implemented 

based on SOP. These roles include greeting, providing information, selling rooms, 

handling check-in and check-out, handling complaints, and handling public 

telephones well done, but still encountered problems such as: (a) if guests are 

coming more than (C) guest goods left in the hotel are kept by hotel employees, 

(c) Differences in guest list and room reservation chart, (d) Excess breakfast ((2) 

E) Lack of foreign language proficiency. 

 Suggestions that the authors convey include: (1) It is necessary to 

increase discipline in the application of SOP and implementation of job 

description for Front Office Departement. (2) The Front Office should provide 

information on check-out hours for guests to check in. (4) The Front Office should 

improve coordination with other departments and should be more thorough while 

working , (5) The HRD party needs to conduct training to improve the skills in the 

Front Office Department. 

 

ABSTRAK 

 

Karya Tulis Ilmiah ini berjudul “Peranan Receptionist Dalam 

Meningkatkan Pelayanan Tamu pada Front Office Departement Di Mataram 

Square Hotel” yang bertujuan untuk mengetahui apa saja peranan dari receptionist 

untuk meningkatkan pelayanan tamu di Mataram Square Hotel.  

Berdasarkan pembahasan dapat diketahui apa saja peranan receptionist 

dalam meningkatkan pelayanan tamu sesuai dengan job description dan 

dilaksanakan berdasarkan SOP. Peran tersebut antara lain: melakukan greeting, 

memberikan informasi, menjual kamar, menangani tamu check in dan check out, 

menangani complain, serta menangani telepon secara umum sudah dilaksanakan 

dengan baik, namun masih dijumpai masalah seperti: (a) jika tamu yang datang 

lebih dari 2 orang, akan menyebabkan tamu menunggu, (b) pesanan kamar tamu 

belum siap, (c) barang tamu yang tertinggal di hotel disimpan oleh karyawan 

hotel, (c) Terjadi perbedaan guest list dan room reservation chart, (d) Adanya 

kelebihan breakfast (e) Kurangnya penguasaan bahasa asing. 

Saran yang penulis sampaikan antara lain: (1) Perlu adanya peningkatan 

kedisiplinan dalam penerapan SOP serta pengimplementasian job description bagi 

Front Office Departement. (2) Pihak hotel harus menambah jumlah staff Front 

Office, (3) Pihak Front Office harus memberikan informasi mengenai jam check 

out bagi tamu yang akan check in, (4) Pihak Front Office harus meningkatkan 

koordinasi dengan department lain serta harus lebih teliti saat bekerja, (5) Pihak 

HRD perlu melakukan training untuk meningkatkan keterampilan pada bagian 

Front Office Departement. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Pariwisata di Indonesia merupakan sektor ekonomi penting di 

Indonesia. Pada tahun 2009, pariwisata menempati urutan ketiga dalam hal 

penerimaan devisa setelah komoditi minyak dan gas bumi serta minyak kelapa 

sawit. Perkembangan pariwisata di Indonesia mengalami peningkatan yang 

cukup signifikan.  Peningkatan tersebut dilihat dari jumlah wisatawan 

mancanegara yang mengunjungi indonesia semakin meningkat dari tahun ke 

tahun.  

Kegiatan pariwisata di Indonesia sudah dilakukan sejak jaman dulu 

atau lebih tepatnya pada jaman kerajaan. Para penjabat diketahui sangat gemar 

berpetualang ke daerah lain walaupun daerah yang dikunjungi masih terbatas 

karena terbatasnya sarana dan prasarana pada saat itu. Namun pada masa ini, 

pariwisata dihidupkan kembali dengan tujuan untuk meningkatkan 

perekonomian Negara dan pemerintah mendukung sepenuhnya kegiatan 

pariwisata dengan mendirikan organisasi-organisasi yang bergerak di sector 

kepariwisataan. 

Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling 

terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan 

kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata (Undang-Undang 

Pariwisata Nomor 10 tahun 2009). Dampak dari perkembangan pariwisata itu 

https://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Devisa
https://id.wikipedia.org/wiki/Minyak_bumi
https://id.wikipedia.org/wiki/Gas_bumi
https://id.wikipedia.org/wiki/Minyak_kelapa_sawit
https://id.wikipedia.org/wiki/Minyak_kelapa_sawit
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sendiri mencakup beberapa wilayah di Indonesia, salah satunya adalah 

wilayah Nusa Tenggara Barat.  

Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu provinsi yang terletak di 

bagian  barat dan bersebelahan dengan Bali dan Nusa Tenggara Timur. Nusa 

Tengara Barat memiliki 10 Kabupaten/Kota. Kabupaten/kota itu terdiri dari ; 

Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Timur, 

Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Sumbawa, 

Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, dan Kota Bima. Dalam rangka 

mengembangkan daerah kawasan di Provinsi NTB, pemerintah yang dibantu 

oleh beberapa jajarannya berniat mengembangkan beberapa sektor salah 

satunya adalah sektor pariwisata yang ada di pulau Lombok.  

Pariwisata merupakan semua aktivitas dan event yang terjadi ketika 

pengunjung melakukan perjalanan. Tidak hanya seorang individu atau 

kelompok saja yang memerlukannya, namun banyak negara yang bergantung 

dari industri ini sebagai sumber pajak dan pendapatan dalam meningkatkan 

pendapatan negara serta mendongkrak perekonomian rakyatnya yang 

mencakup beberapa bidang yang salah satunya adalah bidang perhotelan.  

Hotel secara umum merupakan badan usaha akomodasi atau 

perusahaan yang menyediakan pelayanan bagi masyarakat umum dengan 

fasilitas jasa penginapan, penyedia makanan dan minuman, serta jasa layanan 

kamar. Didalam operasional sebuah hotel terdapat department yang langsung 

berhubungan dengan tamu baik saat tamu baru tiba (check in) ataupun saat 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_mataram
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_lombok_barat
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_lombok_timur
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_lombok_tengah
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_sumbawa
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_dompu
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_bima
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Bima
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tamu meninggalkan hotel (check out), bidang atau department ini disebut 

Front Office Department. Salah satu hotel yang terdapat di kota Mataram 

adalah Mataram Square Hotel. 

Mataram Square Hotel  merupakan salah satu hotel berbintang dua 

yang terletak terletak di tengah Kota Mataram yaitu di Jl. R. Suprapto No.21 

A, Taman Sari Mataram dan mulai beroperasi pada tanggal 22 Februari  2012. 

Mataram Square Hotel terdiri dari tiga lantai. Lantai dasar terdiri dari 3 kamar, 

Meeting Room, Restaurant, ruang lobi dan fasilitas lainnya. Pada lantai 2 

terdapat sekitar 19 kamar, dan begitu juga lantai 3 terdapat 19, hotel ini hadir 

dengan konsep minimalis dan memiliki 3 kelas kamar hotel, yaitu standard 

room, superior room dan deluxe room.  

Berdasarkan observasi atau training yang dilakukan selama 3 bulan di 

Mataram Square Hotel, penulis menemukan berbagai macam permasalahan 

yang terjadi di Front Office Department yang tidak sesuai dengan standar 

operasional prosedur (SOP) seperti kurangnya pemberian informasi kepada 

tamu baik informasi mengenai waktu breakfast ataupun informasi mengenai 

waktu check out.  

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mengangkat judul “Peranan 

Receptionist Dalam Meningkatkan Pelayanan Tamu Pada Front Office 

Departement di Mataram Square Hotel”. 
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1.2. Perumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah yang penulis ajukan didalam Karya Tulisi 

Ilmiah ini adalah ”bagaimana peranan receptionist dalam meningkatkan 

pelayanan tamu pada Front Office Departement di Mataram Square Hotel?”. 

 

1.3. Tujuan & Manfaat KTI 

1.3.1. Tujuan  

 Adapun tujuan dari penulisan Karya Tulis Ilmiah ini adalah 

“Untuk mengetahui apa saja peranan receptionist dalam meningkatkan 

pelayanan tamu pada Front Office Departement di Mataram Square 

Hotel”. 

1.3.2. Manfaat 

a. Secara Teoritis 

Untuk meningkatkan pengetahuan, pengalaman dan pemahaman 

tentang pentingnya peranan seorang receptionist dalam 

meningkatkan pelayanan tamu pada Front Office Departement 

sehingga dapat memberikan kepuasan maksimal kepada setiap tamu. 

b. Secara Akademik 

Secara akademik karya tulis ilmiah ini merupakan salah satu syarat 

unutk mencapai kebulatan study program Diploma III Pariwisata 

Fakultas Ekonomi dan Biasnis Universitas Mataram. 

c. Manfaat bagi Management Mataram Square Hotel 

Semoga hasil pembahasan ini dapat bermanfaat sehingga dapat terus 

meningkatkan pelayanan oleh seorang receptionist kepada tamu 
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mulai dari tamu datang (check in) sampai tamu meninggalkan hotel 

(check out). 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Pengertian Pariwisata 

Menurut arti katanya pariwisata terdiri dari dua suku kata yaitu “pari” 

dan “wisata”. Kata pari berarti banyak, berkali-kali dan berputar-putar, 

sedangkan wisata berarti perjalanan atau bepergian. Jadi pariwisata berarti 

perjalanan atau bepergian yang dilakukan secara berkali-kali atau berkeliling 

(A.J, Muljadi, 2012:8). Didalam kamus besar bahasa indonesia pariwisata 

adalah suatu kegiatan yang berhubungan dengan perjalanan rekreasi. Menurut 

Profesor Salah Wahab (dalam Yoeti, 1995 : 107), Pariwisata adalah suatu 

aktivitas manusia yang dilakukan secara sadar yang mendapat pelayanan 

secara bergantian diantara 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 defenisi 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 
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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 memberikan defenisi 

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 semata-mata untuk menikmati 

perjalanan tersebut guna pertamasyaan dan rekreasi atau untuk memenuhi 

keinginan yang beraneka ragam”. 

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa 

pengertian pariwisata secara umum  merupakan suatu perjalanan yang 

dilakukan seseorang untuk sementara waktu yang dilakukan dari suatu tempat 

ketempat lain dengan meninggalkan tempat semula dan dengan suatu 

perencanaan atau bukan maksud mencari nafkah di tempat yang 

dikunjunginya, tetapi semata mata untuk menikmati kegiataan pertamasyaan 

atau reakreasi untuk memenuhi keinginan yang beraneka ragam.  

 

2.2. Pengertian dan Jenis Hotel 

2.2.1. Pengertian Hotel 

Kata hotel berasal dari bahasa yunani “Hosteis” yang berarti 

memberi tempat perlindungan pada pengunjung yang memberi upah 

atau hadiah kepada pemiliknya. Secara umum Hotel adalah suatu 
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bangunan yang menyediakan pelayananan jasa penginapan, serta 

menyediakan jasa layanan makanan dan minuman. Adapun beberapa 

definisi Hotel menurut para ahli, sebagai berikut : 

1) Menurut Sulastiyono (2011:5), hotel adalah suatu perusahaan 

yang dikelola oleh pemiliknya dengan menyediakan pelayanan 

makanan, minuman dan fasilitas kamar untuk tidur kepada orang-

orang yang melakukan perjalanan dan mampu membayar dengan 

jumlah yang wajar sesuai dengan pelayanan yang diterima tanpa 

adanya perjanjian khusus. 

2) Menurut “Keputusan Dari Menteri Parpostel no Km 

94/HK103/MPPT 1987” men.gatakan bahwa hotel adalah suatu 

jenis akomodasi yang mempergunakan keseluruhan bagian atau 

bagian untuk jasa lainnya bagi masyarakat umum yang dikelola 

secara komersil. 

3) Hotel adalah suatu bentuk akomodasi yang dikelola secara 

komersial disediakan bagi orang untuk memperoleh pelayanan 

dan penginaffpan berikut makanan dan miuman (Abd.Rachman 

Arief, 2005:10). 

Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat disimpulakan 

pengertian hotel sebagai berikut: “Hotel adalah jenis akomodasi 

yang dikelola secara komersial yang menyediakan fasilitas dan 

pelayanan penginapan, makan dan minum, serta jasa-jasa lainnya 

untuk umum yang tinggal untuk sementara waktu”. 
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2.2.2. Jenis-Jenis Hotel 

a. Jenis hotel berdasarkan bintangnya 

1) Hotel bintang satu (*), memiliki 15 kamar, kamar mandi di 

dalam, luas kamar standar minimum 20 m persegi. 

2) Hotel bintang dua (**), memiliki 20 kamar, memiliki minimal 

satu suite room, kamar mandi di dalam, memiliki telephone 

dan TV dikamar, memiliki mini bar, menggunakan AC, luas 

kamar suite minimum 44 m
2,

, luas kamar standar minimum 22 

m
2
, tersedia restoran, dan terdapat lobby

 
. 

3) Hotel bintang tiga (***), memiliki 30 kamar memiliki, 

minimal dua suite room, kamar mandi di dalam, memiliki 

telephone dan TV dikamar, memiliki mini bar,  menggunakan 

AC, luas kamar suite minimum 48 m
2,
, luas kamar standar 

minimum 24 m
2
, tersedia restoran, terdapat lobby, memiliki 

sarana rekreasi dan olahraga. 

4) Hotel bintang empat (****), memiliki 50 kamar, minimal tiga 

suite room, kamar mandi di dalam dilengkapi instalasi air 

panas dan dingin, memiliki telephone dan TV dikamar, 

memiliki mini bar,  menggunakan AC, luas kamar suite 

minimum 48 m
2,

, luas kamar standar minimum 24 m
2
, tersedia 

restoran, terdapat lobby, memiliki sarana rekreasi dan 

olahraga, memiliki toilet umum. 
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5) Hotel bintang lima (*****), memiliki 100 kamar, minimal 

empat suite room, kamar mandi di dalam dilengkapi instalasi 

air panas dan dingin, memiliki telephone dan TV dikamar, 

memiliki mini bar,  menggunakan AC, tempat tidur dan 

perabotan didalam kamar merupakan kualitas nomor satu,  luas 

kamar suite minimum 52 m
2,

, luas kamar standar minimum 26 

m
2
, tersedia restoran, terdapat lobby, memiliki sarana rekreasi 

dan olahraga, memiliki toilet umum. 

b. Jenis hotel berdasarkan lokasinya 

1) City hotel : yakni hotel yang berada di wiliayah perkotaan 

2) Residential hotel : yakni hotel yang letaknya jauh dari 

keramain yang letaknya di pinggiran kota. 

3) Resort hotel : yakni hotel yang letaknya di tepi-tepi pantai. 

4) Motel : yakni hotel yang letaknya di piggiran atau sepanjang 

jalan raya yang menyambungkan satu kotan dengan kota 

lainnya. 

c. Jenis hotel berdasarkan jumlah kamar 

1) Small hotel : yakni hotel dengan jumlah kamar maksimal 25 

kamar. 

2) Medium hotel : yakni hotel dengan jumlah kamar sekitar 29-

299 kamar. 

3) Large hotel : yakni hotel dengan jumlah kamar minimum 300 

kamar. 
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d. Jenis hotel berdasarkan tamu yang datang 

1) Family hotel : yakni hotel yang tamunya sebagian besar terdiri 

dari keluarga. 

2) Tourist hotel : yakni hotel yang tamunya seorang wisatawan. 

3) Cure hotel : yakni tamu yang datang denan tujuan berobat. 

4) Business hotel : yakni hotel yang tamunya sedang melakukan 

tugas atau usaha. 

5) Transit hotel : yakni hotel yang tamunya akan melanjutkan 

perjalan lagi dan hanya menginap untuk singgah saja. 

 

2.3. Pengertian Front Office Departement dan Receptionist 

2.3.1. Pengertian Front Office Departement 

 Front Office merupakan departemen yang bertanggung jawab 

atas penjualan kamar hotel berdasarkan cara yang sistematik melalui 

reservasi hingga penyerahan kamar kepada tamu hotel dan 

memberikan pelayanan informasi kepada para tamu hotel selama 

mereka berada dan menginap dihotel. Dapat di lihat dari pengertian di 

atas bahwa Front Office memiliki peran sebagai penjual kamar secara 

langsung. 

 Menurut (Suarthana, I Ketut Putra, 1986:27) Front Office pada 

sebuah hotel adalah bagian atau departemen yang bertanggung jawab 

dalam penjualan kamar hotel baik melalui pemesanan (reservatiaon) 

sebelumnya maupun tanpa pemesanan, dilanjutkan dengan 
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pendaftaran dan penunjukan kamar bagi tamu. Sedangkan menurut 

Agustinus Darsono (1992:9) pengertian Front Office Departement 

adalah :“Front Office adalah salah satu bagian/departemen di hotel 

yang secara operasional berhubungan langsung dengan tamu. Front 

Office terletak pada bagian depan hotel. Ini dimaksudkan agar mudah 

diketahui oleh tamu. Umumnya Front Office ini di sebut dengan 

lobby.  

 Front Office merupakan sumber pendapatan utama setiap hotel, 

departemen ini memberikan layanan yang penuh kepada tamu dari 

sebelum tamu menginap, saat kedatangan tamu, selama tinggal di 

hotel, dan saat hendak meninggalkan hotel. Front Office juga 

merupakan cermin dari kualitas hotel untuk pertama kali bagi tamu 

saat memasuki suatu Hotel, untuk itu kesiapan, kesigapan, ketepatan 

serta kemampuan semua karyawan di bagian kantor depan dalam 

menjalankan fungsi tugas dan tanggung jawabnya sangatlah 

menentukan dalam memberikan kesan baik maupun kurang baik atau 

buruk pada para tamu. Front Office secara operasional berhubungan 

dengan tamu dan area kerjanya tidak jauh dari lobby, daerah yang 

paling ramai hilir mudik tamu, oleh sebab itu bagian ini disebut 

dengan bagian Kantor depan atau Biasa di sebut dengan Front Office.  

Kantor depan hotel merupakan salah satu bagian dari hotel yang 

paling penting dalam hal mewujudkan tujuan yang akan dicapai oleh 

hotel. (Bagyono , 2006:21). 
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2.3.1 Definisi Receptionist 

 Receptionist merupakan penerima tamu di kantor depan 

yang memiliki banyak istilah atau sebutan. Ada yang menyebutnya 

dengan istilah front desk agent, front desk clerk, guest service agent, 

guest room service dan receptionist. Semua istilah yang disebut diatas 

memiliki arti yang sama, hanya saja cara penyebutannya yang 

berbeda. 

 Adapun pengertian receptionist menurut para ahli adalah 

sebagai berikut: 

1. Menurut Agusnawar (2004:49) pengertian  receptionist adalah 

petugas yang pertama kali memberi kesan pertama bagi tamu yang 

baru tiba di hotel. 

2. Menurut Ni Wayan dalam bukunya “Akomodasi Perhotelan Untuk 

SMK Jilid 1” menjelaskan bahwa receptionist merupakan orang 

yang menciptakan dan mempertahankan citra yang baik dan 

membuat tamu datang kembali ke hotel. 

3. Menurut J. Martin : 1991), receptionist adalah orang yang pertama 

kali menyambut dan menerima tamu, lalu mendaftarkan tamu, 

mencarikan kamar yang siap ditempati tamu baik atas sarannya 

maupun atas permintaan tamu, memberikan kunci kamar, juga 

menyediakan informasi bagi tamu sehubungan dengan pelayanan 

atau fasilitas yang tersedia di hotel serta informasi lainya di luar 

hotel. 



14 
 

2.4. Pengertian dan Tujuan Standar Operational Procedure (SOP) 

2.4.1. Pengertian Standar Operasional Prosedur (SOP) 

Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah dokumen yang 

berkaitan dengan prosedur yang dilakukan secara kronologis untuk 

menyelesaikan suatu pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh 

hasil kerja yang paling efektif dari para pekerja dengan biaya yang 

serendah-rendahnya. SOP biasanya terdiri dari manfaat, kapan dibuat 

atau direvisi, metode penulisan prosedur, serta dilengkapi oleh bagan 

flowchart di bagian akhir (Laksmi, 2008:52). 

Berikut beberapa pengertian Standar Operasional Prosedur (SOP) 

dari beberapa sumber buku: 

1) Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan panduan yang 

digunakan untuk memastikan kegiatan operasional organisasi atau 

perusahaan berjalan dengan lancar (Sailendra, 2015:11). 

2) Menurut Moekijat (2008), Standar Operasional Prosedur (SOP) 

adalah urutan langkah-langkah (atau pelaksanaan-pelaksanaan 

pekerjaan), di mana pekerjaan tersebut dilakukan, berhubungan 

dengan apa yang dilakukan, bagaimana melakukannya, bilamana 

melakukannya, di mana melakukannya, dan siapa yang 

melakukannya. 

3) Menurut Tjipto Atmoko (2012), Standar Operasional Prosedur 

(SOP) merupakan suatu pedoman atau acuan untuk melaksanakan 

tugas pekerjaan sesuai denga fungsi dan alat penilaian kinerja 
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instansi pemerintah berdasarkan indikator-indikator teknis, 

administratif dan prosedural sesuai tata kerja, prosedur kerja dan 

sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan.  

4) SOP atau standar operasional prosedur adalah dokumen yang 

berisi serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai 

berbagai proses penyelenggaraan administrasi perkantoran yang 

berisi cara melakukan pekerjaan, waktu pelaksanaan, tempat 

penyelenggaraan dan aktor yang berperan dalam kegiatan (Insani, 

2010:1). 

2.4.2. Tujuan Standar Operasional Prosedur (SOP) 

Adapun tujuan Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah 

sebagai berikut (Indah Puji, 2014:30) : 

1) Untuk menjaga konsistensi tingkat penampilan kinerja atau 

kondisi tertentu dan kemana petugas dan lingkungan dalam 

melaksanakan sesuatu tugas atau pekerjaan tertentu. 

2) Sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan tertentu bagi sesama 

pekerja, dan supervisor. 

3) Untuk menghindari kegagalan atau kesalahan (dengan demikian 

menghindari dan mengurangi konflik), keraguan, duplikasi serta 

pemborosan dalam proses pelaksanaan kegiatan. 

4) Merupakan parameter untuk menilai mutu pelayanan.  

5) Untuk lebih menjamin penggunaan tenaga dan sumber daya 

secara efisien dan efektif.  
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6) Untuk menjelaskan alur tugas, wewenang dan tanggung jawab 

dari petugas yang terkait. 

7) Sebagai dokumen yang akan menjelaskan dan menilai 

pelaksanaan proses kerja bila terjadi suatu kesalahan atau dugaan 

mal praktek dan kesalahan administratif lainnya, sehingga 

sifatnya melindungi rumah sakit dan petugas. 

8) Sebagai dokumen yang digunakan untuk pelatihan. 

9) Sebagai dokumen sejarah bila telah di buat revisi SOP yang baru. 

 

2.5. Pengertian Peranan 

Peranan berasal dari kata peran, yang menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia diartikan sebagai pemain. Peran adalah orang yang menjadi atau 

melakukan sesuatu yang khas, atau “perangkat tingkah yang diharapkan 

dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat”. Sedangkan peranan 

memiliki arti sebagai berikut: “peranan adalah tindakan yang dilakukan 

seseorang dalam suatu peristiwa”. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

2008:1173). 

Secara umum, pengertian peranan adalah kehadiran di 

dalam  menentukan suatu proses keberlangsungan (Hari Soegiman, 1990: 2). 

Sementara itu, Alvin L. Bertrand, seperti dikutip oleh Soleman B. Taneko 

menyebutkan bahwa: "Yang dimaksud dengan peran adalah pola tingkah laku 

yang diharapkan dari seseorang yang memangku status atau kedudukan 

tertentu" (Soleman B. Taneko, 1986: 23). Hal tersebut senada dengan yang 
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dikatakan oleh Margono Slamet (1985: 15), yang mendefinisikan peranan 

sebagai “sesuatu perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati 

suatu posisi dalam masyarakat. Sedangkan Astrid S. Susanto  (1979:94) 

menyatakan bahwa peranan adalah dinamisasi dari statis 

ataupun  penggunaan dari pihak dan kewajiban atau disebut subyektif. 

 

2.6. Pengertian Pelayanan 

Pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang 

lain secara langsung. Sedangkan, pengertian pelayanan dalam Kamus Umum 

Bahasa Indonesia, pelayanan adalah menolong menyediakan segala apa yang 

diperlukan orang lain seperti tamu atau pembeli. Menurut Kotler (2002:83), 

definisi pelayanan adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan 

oleh suatu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya tidak berwujud dan 

tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Menurut Loina dalam bukunya 

yang bertajuk “Hubungan Masyarakat Membina Hubungan Baik Dengan 

Publik” (2001:38) mengatakan bahwa pelayanan merupakan suatu proses 

keseluruhan dari pembentukan citra perusahaan, baik melalui media berita, 

membentuk budaya perusahaan secara internal, maupun melakukan 

komunikasi tentang pandangan perusahaan kepada para pemimpin 

pemerintahan serta publik lainnya yang berkepentingan. Menurut Assauri 

(1999: 149) Definisi pelayanan adalah bentuk pemberian yang diberikan oleh 

produsen baik terhadap pelayanan barang yang diproduksi maupun terhadap 

jasa yang ditawarkan guna memperoleh minat konsumen, dengan demikian 

http://www.sarjanaku.com/2013/04/pengertian-pelayanan-jasa-dan.html
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pelayanan mempengaruhi minat konsumen terhadap suatu barang atau jasa 

dari pihak perusahaan yang menawarkan produk atau jasa.  

Adapun dimensi kualitas pelayanan oleh Parasuraman (1998) dibagi 

menjadi lima dimensi diantaranya adalah (Lupiyoadi, 2001:148): 

1) Tangibles (bukti fisik), yaitu kemampuan suatu perusahaan dalam 

menunjukkan eksistensinya kepada pihak eksternal. Penampilan dan 

kemampuan sarana dan prasarana fisik perusahaan dan keadaan 

lingkungan sekitarnya adalah bukti nyata dari pelayanan yang diberikan 

oleh pemberi jasa. Yang meliputi fasilitas fisik (gedung, gudang, dan lain 

sebagainya), perlengkapan dan peralatan yang dipergunakan (teknologi), 

serta penampilan pegawainya. 

2) Reliability (kehandalan), yaitu kemampuan perusahaan untuk memberikan 

pelayanan sesuai yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya. Kinerja 

harus sesuai dengan harapan pelanggan yang berarti ketepatan waktu, 

pelayanan yang sama untuk semua pelanggan tanpa kesalahan, sikap yang 

simpatik, dan dengan akurasi yang tinggi. 

3) Responsiveness (ketanggapan), yaitu kemauan untuk membantu dan 

memberikan pelayanan yang cepat (responsif) dan tepat kepada pelanggan, 

dengan penyampaian informasi yang jelas.  

4) Assurance (jaminan dan kepastian), yaitu pengetahuan, kesopansantunan, 

dan kemampuan para pegawai perusahaan untuk menumbuhkan rasa 

percaya para pelanggan kepada perusahaan. Terdiri dari beberapa 
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komponen antara lain komunikasi, kredibilitas, keamanan, kompetensi, 

dan sopan santun. 

5) Emphaty (empati),  yaitu memberikan perhatian yang tulus dan brsifat 

individual atau pribadi yang diberikan kepada para pelanggan dengan 

berupaya memahami keinginan konsumen. Dimana suatu perusahaan 

diharapkan memiliki pengertian dan pengetahuan tentang pelanggan, 

memahami kebutuhan pelanggan secara spesifik, serta memiliki waktu 

untuk pengoperasian yang nyaman bagi pelanggan. 
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BAB III 

GAMBARAN UMUM 

 

3.1. Sejarah Singkat Mataram Square Hotel 

Mataram Square Hotel  merupakan  anak perusahaan dari PT. 

Mandasari Putri yang didirikan oleh Bapak Drs.Darmansyah  yang bergerak 

di bidang jasa perhotelan dengan tujuan memenuhi dan membantu pemerintah 

dan masyarakat dalam menyediakan sarana dunia pariwisata yang bersatandar 

Internasional. Mataram Square Hotel terletak di tengah Kota Mataram yaitu 

di Jl. R. Suprapto No.21 A, Taman Sari Mataram (untuk lebih jelasnya 

mengenai letak dari Mataram Square Hotel dapat dilihat pada lampiran 1a 

dan 1b)  . Hotel ini mulai beroperasi pada tanggal 22 Februari  2012 dan telah 

memiliki izin resmi dari pemerintah kota mataram  dengan Nomor: 

556.2/354-UI/03/Disbudpar dan keputusan Walikota Mataram Nomor 17 

Tahun  2012 serta dengan Notaris Hamzan Wahyudi,SH.,M.Kn dengan 

Nomor  33 pada tanggal 27 Maret 2012.  

Mataram Square Hotel dibangun di atas tanah seluas 1.511   .  Tanah 

tersebut merupakan tanah milik pribadi dengan nomor sertifikat tanah 257. 

Hampir seluruh lahan tersebut dibangun menjadi sarana perhotelan terutama 

untuk fasilitas kamar. Hanya sekitar sepertiga dari total luas lahan secara 

keseluruhan areal terbuka sebagai lahan parkir hotel. Mataram Square  Hotel 

memiliki tiga lantai, lantai bawah (dasar), lantai dua dan lantai tiga, masing-
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masing lantai memiliki fasilitas kamar penginapan dan beberapa fasilitas 

penunjang lainnya.  

Mataram Square Hotel  kini telah hadir menjadi salah satu hotel di kota 

mataram dan tergolong hotel bintang dua . Bangunannya  memiliki tiga lantai. 

Lantai dasar terdiri dari 3 kamar yang masing-masing berukuran ± 5 x 5 

meter. Di samping itu di lantai dasar terdapat juga meeting room dengan 

ukuran 15 x 6 meter, di bagian depan juga terdapat restaurant dengan ukuran 

kurang lebih sama seperti ukuran ruang meeting room. Di lantai dasar 

terdapat juga beberapa fasilitas lainnya seperti dapur yang berukuran 10 x 4 

meter, ruang lobi dan fasilitas lainnya. Pada lantai 2 terdapat sekitar 19 

kamar, dan begitu juga lantai 3 terdapat 19, hotel ini hadir dengan konsep 

minimalis dan memiliki 3 kelas kamar hotel, yaitu standard room,superior 

room dan deluxe room. Adapun tipe dan jumlah kamar tersebut akan 

dijabarkan sebagai berikut: 

1) Deluxe Room, terletak pada lantai dasar atau dan berjumlah 3 kamar.  

2) Superior Room, terletak pada lantai 2 dan 3, serta berjumlah 23 kamar. 

Jumlah superior room pada lantai 2 adalah 10 kamar dan jumlah superior 

room pada lantai 3 adalah 13 kamar.  

3) Standard Room, terletak pada lantai 2 dan 3, serta berjumlah 15 kamar. 

Jumlah standard room pada lantai 2 adalah 7 kamar dan jumlah standard 

room pada lantai 3 adalah 8 kamar.  

(untuk lebih jelasnya terkait dengan tipe kamar dapat dilihat pada 

lampiran 2) 



22 
 

Fasilitas yang terdapat di dalam kamar, diantaranya: 

1) AC (Air Conditioner) 

2) LCD TV 42’’ 

3) Mini bar 

4) Safety box 

5) Telephone extension 

6) Hair dryer 

7) Coffee maker 

8) Water heater 

9) Writing desk 

Adapun beberapa fasilitas-fasilitas lainnya yang terdapat di Mataram 

Square Hotel, antara lain: 

1. Restoran 

Mataram Square Hotel memiliki restoran yang terdapat di samping 

lobby. Restoran ini buka 24 jam dan memiliki kapasitas sekitar 70 seats. 

Restoran ini juga menyediakan breakfast setiap harinya dari pukul 06.00 

am sampai pukul 10.00 am. 

2. Room Service  

Layanan pengantaran makanan dan minuman ke dalam kamar atau 

disebut dengan Room Dinning (Room Service) buka 24 jam. Pemesanan 

makanan dan minuman melalui Room Service dapat dilakukan melalui 

jaringan telepon dengan menekan nomor 1 pada telepon yang terdapat di 

dalam kamar dan memilih menu sesuai dengan menu Room Service yang 
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terdapat di dalam kamar tamu. Pelayanan makanan dan minuman di Room 

Service membutuhkan waktu di dalam proses pengantaran ke kamar tamu 

tergantung dari jumlah makanan dan minuman yang dipesan oleh tamu. 

3. Meeting Room 

Mataram Square Hotel memiliki 2 buah ruang meeting room yaitu 

Mandasari 1 dan Mandasari 2. Mataram Square Hotel juga memiliki dua 

paket meeting yaitu half day meeting (one coffee break and lunch or 

dinner) dan full day meeting (two coffee break and lunch or dinner) 

termasuk fasilitas standar seperti mineral water, candy, 1 buah projector 

jika diperlukan, 1 buah flip chart, 1 memo pad, pencil, board maker, mic, 

table mic atau podium, wirelles mic, dan sound system standard. Adapun 

jabaran penjelasan yang berkaitan dengan Meeting Room, diantaranya: 

a. Mandasari 1 mempunyai kapasitas sebanyak 50 orang. 

b. Mandasari 2 mempunyai kapasitas sebanyak 100 orang. 

4. Jasa Transportasi 

Mataram Square Hotel menyediakan jasa transportasi bagi tamu 

yang membutuhkan. Jasa ini hanya diberikan jika tempat yang dituju tidak 

jauh, sedangkan untuk tempat yang jauh maka hotel akan menerapkan 

tariff sesuai dengan yang telah diteteapkan oleh pihak hotel. Mataram 

Square Hotel juga bekerja sama dengan beberapa tour and travel yang ada 

di mataram.    

(untuk lebih jelasnya terkait dengan seluruh fasilitas yang terdapat di 

Mataram Square Hotel dapat di lihat pada lampiran 3) 
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3.2. Struktur Organisasi Mataram Square Hotel 

Adapun struktur organisasi yang dimiliki oleh Mataram Square Hotel 

adalah sebagai berikut  

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Mataram Square Hotel 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Human Resource Department Mataram Square Hotel 

Keterangan: 

Susunan personnel Struktur Organisasi Mataram Square Hotel adalah sebagai 

berikut : 

1) Owner    : Drs. Darmansyah 

2) GM (General Manager)  : Dessy  Sintya  Mandasari,Se 

3) HRD     : L.Syukri,Se 

4) Sales & Marketing  : Bq. Mety saba 

5) Accounting Manager : Joharniwati 

6) Head Cook   : Sukimin 

7) Restaurant Manager  : I Made Budiana 

8) Room Division Support : Ragil Kuswari 

9) Engineering Supervisor : Alip 

10) Security Supervisor  : Budiawan 
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3.3. Job Description 

1) General Manager  

Tugas dan tanggung jawab: 

a. Mengobservasi dan memotonitor penampilan karyawan untuk 

memastikan bahwa aturan-aturan dan prosedur hotel telah dilaksanakan. 

b. Berkerjasama dengan manager-manager departemen lain untuk 

mengkordinasi aktivitas hotel. 

c. Membuat keputusan dan membuat rencana cara mengatur hotel. 

d. Memberi keterangan mengenai pelayanan yang baik yang ada di hotel. 

e. Menganalisa informasi keuangan. 

f. Mengatur dan menjawab telephone jika sangat di perlukan, mengirim 

surat, dan memberi keterangan kepada tamu tentang area hotel. 

g. Melakukan interview mengenai kemampuan kerja staff untuk menduduki 

posisi yang tepat. 

h. Melakukan komunikasi yang baik dengan manager-manager lainya serta 

departeman masing-masing bagian agar dapat bekerja sama dengan  baik. 

i. Memonitor dan mengawasi hotel serta bertanggung jawab atas semua 

kelancaran operasional hotel. 

2) Human Resources Departement 

Tugas dan tanggung jawab: 

a. Bertanggung jawab atas recruitmen yang dibutuhkan perusahaan dengan 

mengadakan seleksi interview. 

b. Mengontrol kebenaran data karyawan. 
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c. Mengontrol kebenaran kesehatan, serta mengadakan placement sebelum 

calon karyawan di terima. 

d. Mengadakan manpower depolovement program bersama General 

Manager. 

e. Menyiapkan kontrak kerja dan membantu masalah yang timbul. 

f. Orientasi pengenalan hotel kepada karyawan. 

g. Melakukan control saleris over time, transportation, allowance medical 

dan insurance. 

h. Mengusulkan pada atasan mengenai system penggajian.  

i. Mengusulkan pada GM (General Manager) mengenai security police. 

j. Memberi motivasi pada karyawan menganai job, job evaluasi  dan 

analisa tenaga kerja. 

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

sembahyang bersama kantin dan sejenisnya. 

l. Bekerja sama denga seluruh staff departeman heads dalam memecahkan 

masalah terutama dalam peningkatan kerja disiplin dan P&P perusahaan. 

m. Mengatsi masalah yang berhubungan dengan pengadilan serta mengenai 

ketenagakerjaan. 

n. Mengontrol kontrak-kontrak, filling data semua karyawan serta 

perubahan yang terjadi agar tetap out date. 

o. Menjalin hubungan yang baik dengan pemerintah, mulai dari tingkat 

bawah sampai tingkat atas. 
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p. Berkoordinasi dengan Personal Departement dalam hal interview 

karyawan baru, pembinaan, promotion, dan sebagiannya. 

q. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan perintah atasan. 

3) Accounting Manager 

Tugas dan tanggung Jawab: 

a. Mendirikan dan menata system control internal aset hotel. 

b. Mengontrol biaya pada relasi guna mencapai keuntungan yang 

maksimum. 

c. Merencanakan dan mengontrol pelaksanaan bisnis. 

d. Mengatur waktu dan data finansial dan laporan manajemen dari autoritas 

lokal dan basis hotel dan resort untuk membuat gugusan dan perencanaan 

pertemuan legal dan reguler. 

e. Mengembangkan dan menata buku dana tahunan untuk digunakan 

manajemen hotel, kantor wilayah dan pemilik. 

f. Pelayanan konsultasi finansial kepada manajemen hotel untuk 

mengembangkan promosi. 

4) Sales & Marketing Manager 

Tugas dan Tanggung Jawab: 

a. Bertanggung jawab atas upaya promosi penjualan atau pemasaran guna 

meningkatkan tingkat hunian. 

b. Membawakan citra yang terbaik hotel di dalam kesempatan dan 

penampilan baik dalam negeri ataupun luar negeri. 
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c. Mempersiapkan data untuk pembuatan anggaran penjualan/pemasaran 

termasuk jadwal promosi dan jadwal sales. 

d. Mengendalikan jalannya operasi bagiannya. 

e. Memimpin, membimbing, melatih dan memberikan motivasi kepada 

anak buah khususnya staff dan sales. 

f. Bertanggung jawab atas persamaan publik relation. 

5) Room Division Support 

Tugas dan Tanggung Jawab: 

a. Bertanggung jawab untuk pemenuhan tugas departemen. 

b. Menyiapkan ketepatan hasil perkiraan bulanan, tiga bulanan, enam 

bulanan. 

c. Koordinasi antara Housekeeping dan Front Office untuk perbaikan dan 

biaya perubahan kamar. 

d. Respon untuk penampilan dan produktifitas senior staff dan membangun 

karirnya. 

e. Menyiapkan perkembangan rencana jangka pendek dan jangka panjang 

untuk kemajuan hotel. 

f. Melaksanakan training prajuan secara rutin. 

g. Melaksanakan rapat intern mingguan/bulanan guna membahas masalah-

masalah serta penyelesaiannya. 

6) Head Cook 

Tugas dan Tanggung Jawab: 

a. Menyusun rencana anggaran-anggaran kitchen F & B service stewarding. 
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b. Mengawasi serta mengecek stock bahan-bahan yang diperlukan di 

kitchen. 

c. Mengawasi food production sebelum disajikan ke tamu. 

d. Mengawasi mutu bahan yang akan dipakai. 

e. Menjaga standart mutu makanan. 

f. Menjaga kebersihan serta keselamatan di kitchen. 

g. Menjaga standar food coast. 

7) Restaurant Manager 

Tugas dan Tanggung Jawab: 

a. Menetapkan menu, sistem penyajian, strategi penjualan, mengarahkan 

pelaksanaan, menilai kebersihan. 

b. Memonitor penyelenggaraan pemeliharaan sanitasi. 

c. Melakukan analisis evaluasi pemakaian commodities dan statistik 

penjualan. 

d. Menyusun rencana anggaran-anggaran kitchen F & B service stewarding. 

e. Merumuskan kebijaksanaan pengendalian biaya operasioal, menilai 

pelaksanaannya. 

f. Menyusun laporan dokumentasi, melakukan korespondensi, 

menyelenggarakan briefing F & B Departement. 
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8) Enginering Supervisor  

Tugas dan Tanggung Jawab: 

a. Menyiapkan rencana dan pengontrolan terhadap air, listrik, gen set, 

perbaikan serta perawatan gedung beserta equipmentnya. 

b. Mengevaluasi serta membuat laporan mengenai anak buahnya. 

c. Mengawasi serta merencanakan proyek renovasi bila ada. 

d. Mengadakan training secara periodik serta pelatihan kebakaran. 

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

efektif dalam memelihara seluruh bangunan yang ada. 

9) Security Supervisor 

Tugas dan Tanggung Jawab: 

a. Melaksanakan penelitian dan pengembangan terpadu terhadap 

Pembinaan Personel, Administrasi dan Operasionel Scurity. 

b. Mengamankan dan meneruskan serta menjalankan kebijaksanaan 

management yang tercantum di dalam “tata tertib” Hotel kepada seluruh 

Scurity dan Karyawan Hotel agar dapat dilaksanakan semestinya. 

c. Merencanakan, memimpin dan mengkoordinir tugas-tugas operasi dari 

staff Security Section. 

d. Membuat intruksi, Perintah Dinas dan prosedur tugas dan kebijaksanaan-

kebijaksanaan, serta petunjuk untuk melaksanakan terhadap tugas 

pengamanan di lingkungan hotel. 
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e. Meminta pertanggung jawaban dari tiap-tiap pimpinan seksi 

bawahannya, atas segala sesuatu yang telah dilaksanakan ataupun tidak 

dilaksanakan. 

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

menyampaikannya kepada General Manager  tiap masalah yang tidak 

dapat diselesaikan. 

 

3.4. Job Spesification 

1) General Manager 

Jabaran syarat-syarat untuk menempati posisi sebagai General Manager 

adalah : 

a. Menguasai minimal 2bahasa asing. 

b. Mempunyai pendidikan minimal Diploma III Pariwisata / Ekonomi/ 

Manajemen. 

c. Memiliki pengetahuan yang luas dalam bidang Pariwisata. 

d. Memahami tentang Manajemen Pariwisata. 

e. Mampu berdiplomasi  terhadap semua pihak Hotel. 

2) Human Resourch Departement 

Jabaran syarat-syarat untuk menempati posisi sebagai Human Resourch 

adalah : 

a. Pendidikan minimal Diploma Personnel atau Training atau Industrial 

Relation atau Manajemen. 

b. Pengalaman 2 tahun dengan kualifikasi profesional. 



32 
 

c. Pengalaman 2 tahun pada Computerized Personal dan Payroll System. 

3) Accounting Manager 

Jabaran syarat-syarat untuk menempati posisi sebagai Accounting Manager 

adalah: 

a. Lulusan universitas/akademi jurusan akuntansi. 

b. Pengalaman 2 tahun dengan kualifikasi profesional. 

c. Memiliki pengetahuan komputer dan pajak. 

4) Sales & Marketing  Manager 

Jabaran syarat-syarat untuk menempati posisi sebagai Marketing Manager 

adalah: 

a. Lulusan universitas/akademi jurusan sales dan marketing. 

b. Pengalaman 2 tahun dengan kualifikasi profesional. 

c. Cakap berkomunikasi bahasa Inggris. 

5) Head Cook  

Jabaran syarat-syarat untuk menempati posisi sebagai Head Cook adalah: 

a. Lulusan sekolah pariwisata dan pernah training di hotel atau perusahaan. 

b. Pengalaman kerja minimal 2 tahun di hotel berbintang. 

c. Pengalaman minimal 2 tahun sebagai managerial di hotel berbintang 

dalam bidang food & beverage. 

d. Memiliki keterampilan dalam mengolah dan menyusun menu sesuai 

standard. 
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6) Enginering Supervisor 

Jabaran syarat-syarat untuk menempati posisi sebagai Enginering Supervisor 

adalah: 

a. Memiliki background pendidikan dalam bidang teknisi. 

b. Dapat mengoperasikan peralatan-peralatan mekanik. 

c. Dapat memotivasi bawahan dengan baik. 

7) Room Division Support  

Jabaran syarat-syarat untuk menempati posisi sebagai Room Division Support  

  adalah: 

a. Memiliki sertifikat perhotelan dan pernah training atau magang dalam 

perusahaan/hotel. 

b. Pengalaman kerja minimal 2 tahun di hotel berbintang. 

c. Pengalaman 1-2 tahun sebagai managerial di hotel berbintang. 

d. Dapat memimpin bawahan, untuk lebih berkembang. 

8) Restaurant Manager  

Jabaran syarat-syarat untuk menempati posisi sebagai Restaurant Manager  

adalah: 

a. Minimal lulus DiplomaPariwisata. 

b. Dapat berkomunikasi menggunakan bahasa lainnya, seperti bahasa 

Inggris. 

c. Memiliki pengalaman bekerja minimal 2 tahun dalam bidang 

kepariwisataan. 

d. Memiliki skill tambahan sesuai dengan frofesinya selaku  F&B Manager. 
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e. Memiliki rasa tanggung jawab penuh pada bawahanya atau staff yang 

ada. 

f. Berjiwa disiplin,ramah dan sabar. 

9) Security Supervisor 

Jabaran syarat-syarat untuk menempati posisi sebagai Security Supervisor 

adalah: 

a. Minimal lulusan SMA /sederajat. 

b. Memiliki  pengalaman  kerja minimal 2 tahun di bidang security 

Memiliki sertifikat resmi diklat security oleh lembaga yang legal / sah. 

 

3.5. Hubungan Antar Bagian 

1) Hubungan Front Office dengan Housekeeping Department 

a. Front office menginformasikan ke housekeeping daftar tamu yang akan 

check in dan check out. 

b. Front office menginformasikan permintaan atau request dari tamu. 

c. Front office menginformasikan jika ada keluhan-keluhan tamu tentang 

failitas yang ada di kamar maupun hotel. 

d. Front office menginformasikan jika ada tamu yang sudah check out 

sehingga akan diperiksa oleh bagian housekeeping. 

e. Housekeeping memberi laporan tentang kamar yang sudah siap dijual 

ataupun kamar yang belum siap dijual. 

f. Housekeeping menginformasikan jika ada kamar yang tidak bisa dijual. 
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g. Housekeeping menginformasikanjika ada fasilitas kamar hotel yang 

rusak. 

h. Housekeeping menyerahkan barang tamu yang tetinggal kepada pihak 

front office. 

2) Hubungan Front Office dengan Food and Beverage Department 

a. Front office menginformasikan jika akan ada banquet atau kegiatan 

meeting serta hal-hal yang diperlukan dalam kegiatan tersebut. 

b. Front office meminta pihak restaurant untuk meyiapkan welcome drink. 

c. Front office menginformasikan jika ada tamu yang akan check out lebih 

daripada jam sarapan sehingga pihak restaurant menyiapkan sarapan 

sesuai dengan permintaan tamu. 

d. Restoran memberikan bill atau tagihan tamu yang belum dibayar ke 

bagian front office ketika tamu menginap. 

e. Front office menginformasikan jumlah tamu yang sedang menginap serta 

pihak restoran maupun kitchen akan menyiapkan breakfast sesuai dengan 

jumlah tamu yang ada. 

f. Front office menginformasikan kepada bagian restaurant dan kitchen jika 

ada makan malam yang dipesan oleh tamu serta menginformasikan 

jumlah pax makan malam yang akan dihidangkan. 

3) Hubungan Front Office dengan Security Department 

a. melaporkan jika ada temuan barang tamu yang kehilangan dan 

menyerahkan ke bagian pihak front office. 
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b. Front office akan berkoordinasi dengan bagian security jika ada tamu 

yang terlihat mencurigakan. 

c. Security nelindungi barang-barang bawaan milik tamu serta pengunjung. 

4) Hubungan Front Office dengan Accounting Department 

a. Front office memberikan laporan kepada pihak accounting mengenai 

penagihan kredit tamu yang belum terbayar. 

b. Front office memberikan semua pembayaran hotel kepada bagian 

accounting. 

c. Front office menyerahkan form overtime kepada pihak accounting. 

5) Hubungan Front Office dengan Human Resource Department. 

a. Pihak Personalia membantu menyediakan tenaga kerja baru. 

b. Pihak personalia melakukan program orientasi karyawan baru. 

6) Hubungan Front Office dengan Marketing Department 

a. Bagian marketing menginformasikan jika ada pesanan kamar. 

b. Bagian marketing menginformasikan jika ada pemesanan kamar dalam 

jumlah besar dan memberikan informasi jika ada kamar FOC (free of 

charge) 

c. Front Office memberikan informasi tentang jumlah kamar yang terjual 

maupun yang belum terjual. 

7) Hubungan Front Office dengan Engineering Department 

a. Front office menginformasikan jika terjadi kerusakan fasilitas-fasilitas 

yang ada dihotel. 

b. Engineering memperbaiki kerusakan-kerusakan yang terjadi di hotel. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

4.1. Struktur Organisasi Front Office Departement  

Adapun struktur organisasi Front Office Department di Mataram 

Square Hotel adalah sebagai berikut : 

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Front Office 

 

 

 

  

 

 

 

4.2. 

Sumber :Human Resource Department Mataram Square Hotel 

Susunan Personnel Front Office Department adalah sebagai  berikut: 

1) Room Division Suport : Ragil Kuswari 

2) Reservation  : Ragil Kuswri 

       Iwan Cahyadi 

       Mustawahid 

       Putri Wulandari 

3) Reception   : Ragil Kuswri 

       Iwan Cahyadi 

       Mustawahid 

       Putri Wulandari 

4) Cashier   : Ragil Kuswri 

       Iwan Cahyadi 

Reservation Reception 

Front Office Housekeeping 

Chasier Telephone 

Operator 

Room 

Attendant 

Bell 

Boy 

Room Division 

Support 
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       Mustawahid 

       Putri Wulandari 

5) Telephone Operator : Ragil Kuswri 

       Iwan Cahyadi 

       Mustawahid 

     Putri Wulandari 

 

 

4.2. Job Description Front Office Departement 

1) Room Division Support 

Tugas dan tanggung jawab: 

a. Bertanggung jawab untuk pemenuhan tugas departemen. 

b. Menyiapkan ketepatan hasil perkiraan bulanan, tiga bulanan, enam 

bulanan. 

c. Koordinasi antara Housekeeping dan Front Office untuk perbaikan dan 

biaya perubahan kamar. 

d. Respon untuk penampilan dan produktifitas senior staff dan membangun 

karirnya. 

e. Menyiapkan perkembangan rencana jangka pendek dan jangka panjang 

untuk kemajuan hotel. 

f. Melaksanakan training prajuan secara rutin. 

g. Melaksanakan rapat intern mingguan/bulanan guna membahas masalah-

masalah serta penyelesaiannya 

2) Reservation 

Tugas dan tanggung jawab : 

a. Menerima pesanan kamar dari dalam maupun luar negeri. 

b. Mempersiapkan daftar tamu yang diharapkan tiba pada hari berikutnya. 
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c. Mempersiapkan laporan reservasi mingguan, laporan tamu grup mingguan 

dan laporan tamu VIP. 

d. Mencatat semua informasi dan pesan khusus berupa permintaan tamu pada 

formulir pemesanan kamar, dan menginputnya ke dalam komputer. 

e. Mencatat pesanan kamar ke dalam daftar tamu yang akan tiba pada hari 

yang sama. 

f. Menangani daftar tamu yang membatalkan pesanan kamar. 

3) Reception 

Tugas dan tanggung jawab : 

a. Melakukan greeting  kepada tamu  

b. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh tamu. 

c. Menjual Kamar 

d. Menangani tamu check in 

e. Menangani tamu check out 

f. Menangani complain 

g. Menangani telepon masuk 

4) Chasier 

Tugas dan tanggung jawab : 

a. Melayani pembayaran-pembayaran dari tamu atas kamar, restaurant, 

laudry, dan lain-lain. 

b. Menyiapkan rekening tamu (guest bill) 

c. Menerima pembayaran uang muka dari tamu 

d. Menyetorkan jumlah uang yang di terima ke pihak accounting 
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e. Pelayanan tukar uang asing (Money Changer) 

f. Penyusunan hasil rekapitulasi hasil penjualan hotel 

g.   Pelayanan penitipan barang 

5) Telephone Operator 

a. Menjawab telepon yang masuk baik internal maupun eksternal 

b. Melayani menyambungkan telepon baik dari tamu atau departemen 

c. Menjaga Privacy tamu kamar dalam memberikan informasi 

d. Selalu menjaga standard "Telephone Courtesy" 

e. Menangani permintaan tamu kamar 

f. Melayani permintaan tamu yang ingin dibangunkan pada waktu-waktu 

tertentu 

 

4.3. Hubungan Kerja Antar Section 

1) Hubungan antara Reservation dengan Reception 

a. Reservation memberikan folio reservasi tamu yang akan check ini kepada 

Reception. 

b. Reservation menginformasikan kepada Reception tentang tentang tamu 

yang membatalkan untuk check in. 

c. Reception menginformasikan kepada reservasi jika ada tamu walk ini 

guest. 

d. Reception menginformasikan kepada reservasit jika ada tamu last minute 

booking dan belum dimasukkan kedalam sistem. 
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e. Reservation menginformasikan kepada Reception tentang spesial request 

dari tamu seperti permintaan untk penjemputan di bandara, honeymoon 

decoration dan lain-lain. 

2) Hubungan antara Reservation dengan Telephone Operator 

a. Telephone Operator menginformaikan jika ada special request. 

b. Telephone Operator menginformasikan tentang pemesanan kamar kepada 

reservation. 

c. Telephone Operator menginformasikan jika ada pesan dari penelpon. 

d. Hubungan antara Reservation dengan Cashier 

e. Reservation menginformasikan tentang harga kamar yang dijual. 

f. Reservation menginformasikan jika tamu sudah melunasi pembayaran 

hotel. 

3) Hubungan antara Reception dengan Telephone Operator 

a. Telephone Operator menginformasikan jika ada reservasi kamar  melalui 

telephone kepada reservation. 

b. Telephone Operator menginformasikan jika ada pesan dari penelpon. 

c. Telephone Operator menginformasikan kepada reservasi jika ada special 

request. 

4) Hubungan antara Reception dengan Chasier 

a. Reception menginformasikan harga kamar kepada chasier. 

b. Reception menginformasikan jumlah tagihan yang harus dibayarkan oleh 

tamu. 

c. Hubungan antara Telephone Operator dengan Chasier 
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d. Telephone Operator menginformasikan jika ada pesan tentang tagihan 

ataupun pembayaran. 

e. Telephone Operator menginformasikan jka ada pesan dari penelpon. 

 

4.4. Tingkat Pendidikan dan Keterampilan Kayawan di Mataram Square 

Hotel 

Pendidikan merupakan salah satu indikator yang digunakan sebagai 

dasar untuk mengetahui kemampuan karyawan dalam bekerja ataupun 

melakukan pekerjaannya (sesuai job description). Semakin tinggi pendidikan 

seseorang maka semakin tinggi pula kemampuan seseorang untuk memahami 

pekerjaannya ataupun sebaliknya. Berikut tabel tingkat pendidikan seluruh 

karyawan di Mataram Square Hotel. 

Tabel 4.1. 

Tingkat pendidikan seluruh karyawan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber data : Mataram Square Hotel 2017 

 

Berdasarkan tabel diatas, tingkat pendidikan karyawan di Mataram 

Square Hotel sebagian besar berpendidikan SMA/SMK yakni sebesar 77,78% 

No Pendidikan Jumlah  karyawan  Persentase (%)  

1 SMP 2 7,40% 

2 SMA/SMK 21 77,78% 

3 D1 1 3,70% 

4 D3 1 3,70% 

5 S1 2 7,40% 

 Jumlah 27 100% 
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kemudian 7,40% berpendidikan SMP dan S1 lalu 3.70% berpendidikan D3 

dan D1.  

Oleh karena itu, dapat disimpulkan tingkat pendidikan untuk 

karyawan di Mataram Square Hotel dapat dikatakan masih belum memadai 

dilihat dari kualifikasi hotel yakni hotel bintang dua sehingga sudah 

seharusnya mempekerjakan karyawan dengan tingkat pendidikan minimal D3 

Pariwisata. 

Disamping pendidikan, keterampilan juga memegang peranan penting 

dalam melakukan suatu pekerjaan guna memudahkan dalam bekerja. Berikut 

tabel keterampilan berbahasa asing seluruh karyawan di Mataram Square 

Hotel. 

Tabel 4.2. 

Keterampilan berbahasa asing seluruh karyawan 

No Bahasa Jumlah karyawan Persentase (%) 

1 Inggris 10 37,04% 

2 Mandarin - - 

3 Lain-lain 17 62,96% 

 Jumlah 27 100% 

 
Sumber data : Mataram Square Hotel 2017 

 

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan tingkat keterampilan 

berbahasa di Mataram Square Hotel dapat dikatakan cukup rendah karena 

hanya 37,04% yang menguasai bahasa inggris, sedangkan 62,96% tidak 

menguasai bahasa asing.  
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Secara spesifik, karyawan yang ditempatkan di Front Office 

Departement secara ideal memiliki pendidikan dan keterampilan berbahasa 

yang memadai, namun data menunjukkan dari 4 (empat) karyawan Front 

Office pendidikannya masih kualifikasi SMA dengan pemahaman bahasa 

inggris cukup memadai (lihat tabel 4.3 dan 4.4).  

Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan kualifikasi pendidikan serta 

peningkatan keterampilan berbahasa agar semua karyawan di Front Office 

Department dapat menguasai bahasa inggris dan serta dapat menguasai 

bahasa lainnya seperti mandarin dan lain-lain. Berikut tabel tingkat 

pendidikan serta keterampilan berbahasa asing pada Front Office Department. 

Tabel 4.3 

Pendidikan terakhir staff front office department 

 

 

 

 

Sumber data : Mataram Square Hotel 2017 

 
Tabel 4.4. 

          Keterampilan berbahasa asing staff front office departement 

No Bahasa Jumlah staff 

1 Inggris 3 

2 Mandarin - 

3 Lain-lain 1 

 Jumlah 4 

 
Sumber data : Mataram Square Hotel 2017 

 

No Pendidikan Jumlah staff 

1 SMA 4 

2 D3 - 

3 S1 - 

 Jumlah 4 
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4.5. Fasilitas Kerja Receptionist 

Adapun fasitas-faslitas kerja yang digunakan pada Front Office 

Department adalah sebagai berikut :  

1) Front office counter 

Counter adalah meja panjang yang digunakan untuk menerima 

kedatangan tamu dan tempat menyimpan sebagian peralatan dan 

perlengkapan kantor depan. 

2) Komputer 

Di jaman yang sudah canggih ini, penggunaan komputer sangat 

penting karena komputer mempunyai kelebihan dibandingkan dengan sistem 

manual atau semi otomatis, kelebihannya antara lain data yang 

ada lebih akurat, waktu penyimpanan data yang lebih lama dan pengaksesan 

data yang lebih cepat. Sistem operasional hotel komputer yang digunakan 

banyak jenis nya tergantung pada kebutuhan hotel sendiri.  

3) Safe deposit box 

Safe deposit box/kotak tempat menyimpan barang berharga milik 

tamu seperti: passpor, dokumen, perhiasan, uang dll. Fasilitas penyimpanan 

ini tidak dikenakan biaya jika tamu tersebut menginap dihotel, apabila tidak 

menginap dihotel maka akan dikenakan biaya penyewaan yang besarnya 

tergantung dari lamanya penyewaan safe deposit box. 

4) Telephone 

Telepon berfungsi sebagai alat komunikasi bagi seluruh staf dalam hal 

berkoordinasi untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan tamu. 
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5) Fax machine/mesin fax 

Fax merupakan salah satu alat komunikasi yang penting digunakan 

dihotel, karena pada masa sekarang ini media/alat bisnis yang paling sering 

digunakan dan relatif murah adalah dengan meggunakan mesin fax. Fax ini 

akan menerima salinan surat yang dikirim oleh si pengirim persis sama 

dengan surat yang dibuatnya. 

6) PABX 

PABX (Private Automatic Branch Exchange) adalah alat utama yang 

digunakan di bagian operator telepon, alat ini berupa telepon yang terdiri dari 

tombol-tombol serta dilengkapi dengan head set dan pengeras suara untuk 

menerima sambungan telepon masuk atau melakukan sambungan keluar 

hotel. 

7) Key Encoder Machine 

Alat ini berguna untuk memprogram kunci kamar, cara penggunaan 

alat ini dengan memasukan nomor kamar dan masa berlakunya kunci yang 

biasanya deprogram sampai dengan tanggal keberangkatannya, alat ini dapat 

membuat kunci kamar duplikat jika tamu yang berada di kamar lebih dari satu 

orang, jenis kunci yang dipergunakannya adalah unci yang berbentuk kartu 

yang juga bisa di program beberapa kali untuk tamu yang berbeda. 

8) EDC (Electronic Data Capture) machine  

Berfungsi untuk mencetak kartu kredit tamu, jika pembayaran yang 

digunakan kartu kredit. Apabila dana yang diminta hotel disetujui oleh pihak 

bank dan bank akan memberikan nomor persetujuan yang akan tertera pada 
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slip/kertas kartu kredit. Jika bank tidak menyetujui maka akan terlihat tulisan 

pada display EDC seperti expired card/kartu sudah tidak berlaku atau “do not 

honour” yang disebabkan tagihan kartunya melebihi batas yang ditentukan 

oleh bank. 

9) Formulir 

Penggunakan formulir dibagian kantor depan hotel tidak harus sama 

bentuknya di hotel, namun kolom atau data yang ada di dalam formulir tidak 

terlalu berbeda, ada formulir yang digunakan di hotel satu namun tidak 

digunakan dihotel lainnya, dengan kata lain penggunaan formulir tergantung 

kebutuhan hotel masing-masing seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. 

Adapun beberapa contoh dari formulir yang digunakan di Mataram Square 

Hotel antara lain : registration form, guest bill form, banquet bill form, mark 

up bill form, cash receipt summary form, guest list form, hand over form dll .  

(untuk lebih jelasnya tekait dengan seluruh peralatan kerja serta formulir yang 

ada di Front Office Department dapat dilihat pada lampiran 4 dan 5) 

 

4.6. Standar Operational Prosedur (SOP) Receptionist Di Mataram Square 

Hotel 

Adapun Standar Operasional Prosedur (SOP) receptionist di mataram 

square hotel adalah sebagai berikut : 

1) Melakukan greeting 

Adapun Standar Operasional Prosedur (SOP) receptionist dalam 

melakukan greeting adalah sebagai berikut : 
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a. Petugas berdiri dengan posisi badan siap lalu memberi salam (selamat 

pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam) disertai dengan 

senyuman yang ramah. 

b. Dilanjutkan dengan menawarkan bantuan seperti “ada yang bisa kami 

bantu”?.  

2) Menjual Kamar 

 Terdapat dua jenis penjualan kamar yaitu untuk tamu yang sudah 

melakukan reservasi dan untuk tamu yang belum melakukan reservasi 

sebelumnya. Adapun Standar Operasional Prosedur (SOP) receptionist dalam 

menjual kamar adalah sebagai berikut :  

a. Tamu menghampiri konter front office dan petugas dalam keadaan siap 

serta melakukan greeting.  

b. Menyakan apakah sudah melakukan reservasi sebelumnya atau belum. 

c. Jika tamu sudah melakukan reservasi sebelumnya maka tanyakan nama 

tamu tersebut atau tanyakan nama dari yang melakukan reservasi.  

d. Periksalah kalender reservasi apakah ada nama dari tamu tersebut. 

e. Setelah itu dilanjutkan dengan prosedur check in yang ada. 

f. Sedangkan untuk tamu yang belum melakukan reservasi, tanyakan terlebih 

dahulu tipe kamar apa yang ingin dipesan. 

g. Setelah itu periksalah ketersediaan kamar apakah tersedia atau tidak. 

h. Jika kamar yang diinginkan tidak tersedia, maka berikan pilihan lain yang 

sekiranya diinginkan oleh tamu  

i. Selanjutnya, dilakukan dengan prosedur check in yang ada.  
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3) Menangani tamu check in 

Adapun Standar Operasional Prosedur (SOP) receptionist dalam 

menangani tamu check in adalah sebagai berikut : 

a. Sikap petugas dalam keadaan siap menerima tamu.  

b. Menyapa tamu saat menghampiri konter. 

c. Tanyakan kepada tamu apakah telah membuat reservasi sebelumnya. 

d. Tanyakan kepada tamu jenis kamar yang diinginkan serta berapa lama 

tamu tersebut akan menginap. 

e. Mengecek ketersediaan kamar pada room reservation chart . 

f. Jika kamar yang yang diinginkan oleh tamu tersedia maka mintalah tanda 

pengenal serta  mintalah tamu untuk mengisi registration form. 

g. Jika kamar yang diminta tidak tersedia, maka berilah pilihan lain kepada 

tamu yang sekiranya sesuai dengan keinginan tamu. 

h. Setelah itu pastikan kembali identitas tamu, jenis kamar yang diinginkan 

serta tanggal check out. 

i. Selanjutnya tanyakan metode pembayaran yang digunakan dan permintaan 

khusus selama menginap di hotel. 

j. Berikan informasi mengenai fasilitas dan produk hotel, informasi 

mengenai waktu breakfast, informasi mengenai waktu check out maupun 

informasi mengenai wifi hotel. 

k. Setelah semua selesai, maka kembalikan tanda pengenal tamu lalu buatkan 

kunci kamar. 
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l. Panggilah bellboy untuk mengantar tamu ke kamar serahkan kunci kamar 

ke bellboy. 

m. Mengucapkan salam istirahat sebagai kegiatan akhir registrasi. 

n. Setelah tamu menuju ke kamar, selanjutnya petugas mengisi dan 

melengkapi data yang ada pada room reservation chart, serta mengisi 

guest list form. (untuk lebih jelasnya terkait room reservation chart dan 

guest list form dapat dilihat pada lampiran 5) 

4) Menangani Tamu Check Out 

Adapun standar Standar Operasional Prosedur (SOP) receptionist 

dalam dalam menangani tamu check out di Mataram Square Hotel adalah 

sebagai berikut : 

a. Tamu mendatangi petugas front office untuk check out.  

b. Petugas reception menelpon departemen housekeeping untuk memberikan 

informasi bahwa kamar nomer sekian check out, dan meminta untuk 

mengecek kamar tersebut.  

c. Selain itu juga receptionist menelpon departemen lain untuk memastikan 

tidak ada tagihan yang tertinggal (Restoran , Laundry dan lain-lain) jika 

ada maka petugas kasir akan memasukkan nya ke dalam biling tamu dan 

tamu akan membayar kekuragan tagihan tersebut. 

d. Setelah tamu menerima bukti pembayarannya, maka tamu pun akan 

langsung meninggalkan area hotel. 

 

 



51 
 

5) Menangani Komplain 

Adapun Standar Operasional Prosedur (SOP) receptionist dalam 

menangani komplain adalah sebagai berikut : 

a. Saat tamu menyampaikan keluhannya, dengarkan dengan seksama dan 

jangan membantah ataupun memotong pembicaraan tamu tersebut. 

b. Benarkan setiap keluhan yang disampaikan oleh tamu dan berikan 

perhatian yang penuh. 

c. Jangan menyalahkan tamu, menyalahkan rekan kerja dan manajemen. 

d. Meminta maaf serta menujukkan bahwa kita siap menindak lanjuti keluhan 

yang disampaikan oleh tamu. 

e. Ucapkan terimakasih keapda tamu karena kritik atau keluhan yang telah 

disampaikan. 

f. Terakhir, mengucapkan permintaan yang tulus sekali lagi.  

6) Menangani Telepon Masuk 

Adapun standar operasional procedure receptionist dalam menangani 

telepon masuk antara lain : 

a. Jika telepon berasal dari dalam hotel baik dari tamu yang menginap 

ataupun dari departmen lain maka angkat telepon serta menyebut 

departmen dan dilanjutkan dengan greeting serta menawarkan bantuan, 

Contoh: “front office, selamat pagi, ada yang bisa dibantu?” 

b. Setelah itu dengarkan dengan baik dan seksama dan respon dengan baik 

dan sopan serta memberikan informasi yang jelas. 
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d. Jika telepon berasal dari luar hotel, maka angkat telepon lalu menyebut 

nama hotel dilanjutkan dengan greeting, menyebutkan identitas diri dan 

menawarkan bantuan, contoh “Mataram Square Hotel, selamat pagi, 

dengan nanda ada yang bisa kami bantu?” . 

e. Setelah itu dengarkan dengan baik dan seksama sehingga kita mengetahui 

maksud dan tujuan tamu. 

f. Jika tamu ingin memesan kamar, maka tanyakan jenis kamar yang 

diinginkan serta untuk kapan.  

g. Menginfokan jika kamar yang diingikan tersedia apa tidak. 

h. Jika tersedia, segera mencatat atau mendokumentasikan reservasi. 

i. Memastikan kembali pesanan kamar yang diinginkan serta menanyakan 

identitas pemesan kamar yang meliputi nama tamu, no telepon, serta 

tanggal check in dan check out . 

j. Jika kamar yang diinginkan tidak tersedia, maka berilah piilhan lain yang 

mungkin sesuai dengan keinginan tamu, atau tamu akan diberitahukan jika 

ada perubahan, pembatalan dan sebagainya. 

k. Setelah semua selesai, maka masukkan data pada reservation chart yang 

ada di komputer. 

l. Jika tujuan tamu untuk berbicara dengan orang lain maka segera 

sambungkan dengan orang yang dimaksud. 

m. Jika orang yang dimaksud tidak berada di hotel maka harus disampaikan 

dan tanyakan apakah ada pesan atau tidak. 

n. Jika ada pesan maka harus ditulis di hand over form. 
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4.7. Peranan Receptionist Pada Front Office Departement Di Mataram Square 

Hotel 

Front office merupakan tempat pertama yang didatangi oleh tamu saat 

pertama kali datang ke hotel, sehingga pelayanan yang harus diberikan oleh 

harus sebaik-baiknya, sedangkan receptionist adalah petugas yang paling 

banyak berhubungan dengan tamu, mulai dari tamu datang sampai tamu 

meninggalkan hotel.  

Peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang. 

Sehubungan dengan pekerjaan receptionist, maka seorang receptionist harus 

bertindak sesuai dengan job description dan dilaksanakan sesuai Standar 

Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku (lihat pada poin 4.2. dan 4.6.). 

Dalam praktek sehari-hari, ditemukan beberapa masalah terkait 

dengan pelayanan yang diberikan oleh bagian Front Office. Adapun masalah 

yang temukan di Mataram Square Hotel adalah sebagai berikut : 

1) Front Office Departememnt hanya memiliki empat staff dan maksimal 2 

staff yang berjaga saat shift pagi, dan shift siang dan malam hanya dijaga 

oleh satu staff saja, maka saat tamu yang datang berjumlah lebih dari 2 

maka akan menyebabkan tamu menunggu lebih lama untuk melakukan 

proses check in sehingga hal ini memicu rasa kecewa terhadap pelayanan 

yang diberikan oleh pihak front office. 

2) Tamu hotel sering merasa kecewa karena saat mereka datang, kamar yang 

mereka pesan ternyata belum siap karena tamu sebelumnya baru saja 

meninggalkan hotel (check out) sehingga harus dibersihkan terlebih dahulu 
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dan memaksa tamu untuk menunggu. Pihak receptionist harus lebih tegas 

menentukan jam check out bagi tamu yang sedang menginap sehingga jika 

ada tamu yang akan check in, maka kamar yang akan dihuni sudah 

dikerjakan oleh housekeeping. Hal ini juga tergantung dari kerjasama 

pihak front office dengan housekeeping, front office harus memberikan 

informasi-informasi yang bersifat penting tentang kedatangan tamu yang 

akan check in pada jam-jam tertentu sehingga pihak housekeeping akan 

lebih dahulu mengerjakan kamar yang akan segara di gunakan tersebut. 

3) Tamu sering komplain karena jika mereka melupakan barang saat mereka 

check out, mereka menelpon pihak front office dan pihak front office 

mengatakan tidak menemukannya. Penyebab dari masalah ini bersumber 

dari pihak housekeeping yang menemukan barang tersebut namun tidak 

memberitahu pihak front office, dan barang tersebut disimpan oleh staff 

housekeeping yang menemukannya, sehingga saat dicari oleh staff 

housekeeping yang lain mereka tidak menemukannya. Pihak housekeeping 

seharusnya langsung menginformasikan dan menyerahkan kepada pihan 

front office sehingga pihak front office akan menaruhnya di tempat “lost 

and found”. 

4) Terjadi perbedaan antara guest list dengan room reservation chart dimana 

tamu yang telah check out belum diganti statusnya di guest list. Tentu hal 

ini sangat penting karena jika tamu yang sudah check out namun statusnya 

masih menginap maka pihak receptionist tidak bisa menjual kamarnya, 

lalu pihak housekeeping juga tidak bisa membersihkan kamar tersebut.  
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5) Adanya kelebihan breakfast package bagi pihak restaurant.  

6) Kurangnya penguasaan bahasa asing (bahasa inggris) bagi staff front office 

sehingga mengurangi kemampuan untuk berkomunikasi dengan tamu 

asing. 

Adapun pemecahan masalah terhadap permasalahan yang 

ditemukan adalah sebagai berikut : 

1) Pihak hotel harus menambah jumlah staff yang ada di front office sehingga 

kinerja dari front office bisa lebih efisien dan bisa bekerja lebih cepat 

sehingga kedepannya tidak akan membuat tamu menunggu lebih lama 

untuk melakukan proses check in. 

2) Pihak Human Resourches Departement (HRD) juga harus melakukan 

training atau pelatihan bagi staff front office sehingga staff front office 

bisa bekerja dengan lebih baik lagi sesuai dengan Standar Operasional 

Prosedur (SOP) yang ada. 

3) Pihak Human Resourches Departement (HRD) harus melakukan training 

atau pelatihan kepada staff-staff yang ada di housekeeping sehingga dapat 

bekerja dengan lebih baik lagi , dan untuk pihak housekeeping harus 

melakukan briefing setiap hari sebelum mulai bekerja agar bekerja sesuai 

dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan selalu melakukan 

briefing setelah jam kerja selesai. 

4) Pihak Front Office Departement harus lebih teliti saat bekerja dan harus 

tetap memeriksa room reservation chart dan guest list apakah sudah sesuai 
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atau tidak. Hal ini harus dilakukan sebelum mulai bekerja dan setelah 

bekerja (berganti shift) . 

5) Pihak Front Office Departement harus bisa memastikan jumlah tamu 

dengan guest list yang diberikan ke pihak restaurant dengan cara 

memeriksa room reservation chart dan memeriksa guest list yang ada. 

6) Pihan Human Resourches Departement (HRD) juga harus memberikan 

pelatihan bahasa asing kepada bagian front office, minimal memberikan 

pelatihan bahasa Inggris. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa : 

1) Peranan receptionist di Mataram Square Hotel seperti melakukan greeting, 

memberikan informasi, menjual kamar, menangani tamu check in dan 

check out, menangani complain, serta menangani teleponmasuk  secara 

umum sudah dilaksanakan dengan baik, tetapi perlu adanya peningkatan 

dalam penerapannya.  

2) Masalah-masalah yang ditemukan pada front office department adalah 

sebagai berikut:  

a. Jika tamu yang datang berjumlah lebih dari 2 (dua) orang, maka akan 

menyebabkan tamu menunggu lebih lama untuk melakukan proses 

check in. 

b. Tamu merasa kecewa karena kamar yang dipesan belum siap. 

c. Tamu merasa kecewa karena barang yang tertinggal di hotel disimpan 

oleh karyawan hotel. 

d. Terjadi perbedaan guest list dan room reservation chart. 

e. Adanya kelebihan breakfast package, serta 

f. Kurangnya penguasaan bahasa asing. 
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5.2. Saran 

Adapun beberapa saran yang ingin penulis sampaikan adalah sebagai berikut: 

1) Perlu adanya peningkatan kedisiplinan dalam penerapan standar operating 

prosedur (SOP) serta pengimplementasian job description bagi Front 

Office Departement seperti memberikan informasi yang dibutuhkan oleh 

setiap tamu yang datang serta dalam menangani tamu yang akan check out. 

2) Berdasarkan masalah yang ditemukan, penulis memberikan beberapa saran 

kepada pihak hotel maupun kepada staff Front Office, diantaranya : 

a. Pihak hotel harus menambah jumlah staff Front Office. 

b. Pihak Front Office harus memberikan informasi mengenai jam check 

out bagi tamu yang akan check in. 

c. Pihak Front Office harus lebih berkoordinasi dengan housekeeping 

mengenai barang bawaan tamu. 

d. Pihak Front Office harus lebih teliti saat bekerja agar menghindari 

masalah kelebihan breakfast serta berbedanya guest list dengan room 

reservation chart. 

e. Pihak Human Resourches Depatement harus melakukan pelatihan 

bahasa asing untuk bagian Front Office. 
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    Lampiran 1a. 

    Peta pulau Lombok 

 

 

 

            Lampiran 1b. 

                          Peta Mataram Square Hotel 
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Lampiran 2. 

Jenis-Jenis Kamar di Mataram Square Hotel 

 

Standard Room 

 

 

Superior Room 

 

 

Deluxe Room 
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Lampiran 3. 

Fasilitas-Fasilitas Hotel 

 

Restaurant 

 

 

Meeting Room Mandasari 1 

 

 

Meeting Room Mandasari 2 
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        Lampiran 4. 

               Peralatan kerja front office department 

Front Office Counter 

 

 

Komputer 

 

 

Safe Deposite Box 

 

 

Telephone 
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Fax Machine 

 

 

PABX (Private Automatic Branch Exchange) 

 

 

Key encoder Machine 

 
 

EDC (Electronic Data Capture) 
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Lampiran 5. 

Form Kerja Front Office Departement 

 

Room Reservation Chart 

 
 

 

 Registration Form 
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Guest Bill Form 

 

 

Banquet Bill Form 
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Mark Up Bill Form 

 

 

Cash Receipt Summary Form 
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Guest List Form 

 

 

Hand Over Form 
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