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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Hotel 

Menurut Sulastiyono (2011) Hotel adalah suatu perusahaan yang memiliki 

fasilitas penginapan dan melayani makan dan minum untuk tamu yang 

melangsungkan perjalanan dan berkecukupan untuk membayar tarif yang sudah 

ditentukan sebanding dengan pelayanan yang diterima. Hotel sebagai akomodasi 

dengan menyediakan fasilitas penginapan bagi tamu menginap, fasilitas MICE, 

penyediaan makan dan minum, serta fasilitas umum lain yang di butuhkan untuk 

aktifitas tamu maupun pengunjung. 

2.2 Jenis Hotel 

Menurut Tarmoezi (2000) Hotel memilki bermacam jenis sehingga tidak 

bisa dilepas dari kebutuhan tamu maupun ciri spesifik yang dimiliki turis. Dengan 

hal ini, hotel dikelompokkan menjadi beberapa jenis, antara lain: 

1. City Hotel 

Hotel dengan lokasi di kota, biasa ditujukan untuk masyarakat 

dengan tujuan untuk menetap dalam waktu sementara. City Hotel ini 

merupakan transit hotel karena ditinggal oleh pekerja bisnis yang 

menggunakan fasilitas umum maupun (MICE) yang dipersiapkan oleh 

hotel itu sendiri. 

2. Residential Hotel 

Hotel dengan lokasi di samping kota yang minim dari keramaian, 

tapi gampang menjangkau tempat kegiatan usaha. Biasanya berlokasi 

didaerah tenang, dikarenakan hotel ini ditujukan untuk masyarakat 

yang bertujuan menetap dalam waktu lama (long stay). 

3. Resort Hotel 

Hotel dengan lokasi di area penggunungan ataupun ditepi pantai, 

biasanya ditujukan untuk masyarakat dengan tujuan berlibur dan 

berwisata. 
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4. Motel  

Motel berlokasi di samping jalan menghubungan kota ini dengan 

kota besar. Biasanya hotel tersebut ditujukan bagi masyarakat yang 

melangsungkan perjalanan jauh dengan memakai kendaraan sendiri 

maupun transportasi umum serta motel juga mempersiapkan tempat 

parkir untuk kendaraan tersebut. 

2.3 Department Dalam Hotel 

 Pada umumnya setiap hotel memiliki beberapa department dalam 

menjalan operasional hotel, dengan menjalankan tugas dan tanggung jawab 

masing-masing department sehingga operasional hotel dapat berjalan dengan 

lancar. Berikut adalah department yang terlibat dalam aktifitas operasional hotel 

menurut Sulastiyono (2011:63-186) adalah: 

1. Front Office 

Front office department adalah department yang bertugas dikantor 

depan seperti reservasi, check-in, check-out, pembayaran dan 

memberikan informasi akurat untuk tamu. 

2. Food and Beverage Department 

Food and Beverage department adalah salah satu department yang 

mengurus hal mengenai produk seperti menpersiapkan makanan dan 

minuman serta memberikan pelayanan untuk tamu ketika berada 

direstoran. 

3. Housekeeping Department 

Housekeeping department adalah bagian yang bertanggung jawab 

atas kenyamanan dan kebersihan hotel baik didalam lingkup hotel 

maupun luar lingkungan hotel.  

4. Accounting Department 

Accounting department adalah department yang berhubungan 

dengan administrasi keuangan serta bertanggung jawab atas 

pengeluaran dan pendapatan hotel. 
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5. HRD Department 

HRD Department adalah suatu department memiliki tugas dalam 

menerima dan melakukan pelatihan bagi karyawan/trainee, serta 

mengatasi permasalahan yang dialami oleh karyawan. 

6. Engineering Department  

Engineering Department adalah department yang bertugas dalam 

menangani perawatan dan perbaikan alat dan mesin serta mengurus 

instalasi listrik jika terjadi kerusakan. 

7. Sales dan Marketing Department 

Sales dan Marketing Department adalah suatu bagian yang 

bertugas dalam hal pemasaran dan penjualan semua produk hotel. 

8. Purchasing Department 

Purchasing Department adalah salah satu department yang 

membantu dalam pembelian barang maupun stock hotel kepada supplier 

dan mengontrol masuknya barang. 

9. Security Department 

Security Department adalah department yang bertanggung jawab 

menjaga keamanan baik di dalam ataupun diluar hotel. 

2.4 Sales dan Marketing Department 

Sales dan marketing memiliki peran yang vital di suatu perusahaan 

terutama di industri perhotelan, karena memiliki tugas dalam menangani 

penjualan dan pemasaran produk-produk perusahaan kepada pelanggan. Seorang 

sales person harus menguasai produk knowledge perusahaan dan mampu 

mengetahui kebutuhan pelanggan agar produk yang di tawarkan dapat mendorong 

terjadinya kesepakatan transaksi dan menjalin hubungan kerjasama dengan 

pelanggan. 

 Untuk menunjang kelancaran bisnis, sales dan marketing harus mampu 

mengembangkan strategi pemasaran dan mencari pelanggan untuk pencapaian 

target penjualan. Dengan demikian sales dan marketing department dapat 

dikatakan sebagai penyumbang revenue terbesar bagi hotel. 
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Menurut Philip Kotler dan Amstrong (2004) Pemasaran adalah “A social 

and managerial process where by individual and groups obtain what they need 

and want through creating and exchanging product and value with other”. 

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pada umumnya 

pemasaran berhubungan dalam segi kehidupan manusia dimana individu ataupun 

kelompok berusaha saling melengkapi kebutuhan dan keinginan melalui 

pertukaran produk dan nilai dengan orang atau kelompok lain. 

Menurut Moekijat (2000) penjualan adalah suatu aktifitas penawaran yang 

ditawarkan dengan menyesuaikan kebutuhan pembeli dan menghasilkan sebuah 

kesepakatan harga dengan menguntungkan kedua belah pihak. 

2.5 Tugas dan Tanggung Jawab Sales dan Marketing Department  

Kegiatan operasional setiap department mempunyai tugas dan tanggung 

jawab masing-masing agar operasional hotel dapat berjalan lancar. Salah satunya 

adalah sales dan marketing yang memiliki peran penting dalam kegiatan promosi, 

pemasaran dan penjualan produk hotel kepada tamu. Menurut Hayes et al (2004) 

sales dan marketing memiliki tugas dan tanggung jawab dalam kegiatan 

operasional hotel, antara lain: 

1. Membuat dan dan mengeluarkan kontrak secara konsisten 

2. Mengembangkan strategi pemasaran 

3. Menjalin hubungan komunikasi yang baik antara semua department 

dan menyampaikan permintaan tamu pada department yang terlibat 

4. Memberikan pelayanan terhadap tamu selama menginap dihotel 

5. Melakukan pencatatan mengenai target dan keterangan penjualan 

dengan cermat. 
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