
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Praktek Kerja Lapangan 

Kegiatang praktek lapangan merupakan suatu bentuk penyelenggaraan 

pendidikan keahlian yang professional yang memadukana secara sistematis dan 

sinkron antara kegiatan sekolah dengan kegiatan kerja secara langsung 

Nurchayono,  et al (2015). Menurut Susanto, et al (2015) merupakan suatu bentuk 

pendidikan yang melibatkan peserta didik langsung bekerja didunia industri. Jadi 

kerja praktek lapangan merupakan suatu kegiatan yang digunakan sebagai media 

pembelajaran agar dapat dan merasakan kegiatan sesusai dengan keahlian yang 

dimilki, serta mengetahui kemampuan yang dimilki dan belajar secara langsung. 

2.2 Hotel 

Menurut Sumarsono (2014) dalam buku ”Dahsyatnya Bisnis Hotel di 

Indonesia” hotel suatu jenis akomondasi yang mempergunakan sebagian atau 

seluruh bangunan untuk menyediakan jasa penginapan, makanan, dan minuman, 

serta jasa penunjang lainnya. Menurut Agus, (2007) dalam buku” Teknik dan 

Prosedur Divisi Kamar Pada Bidang Hotel “ adalah suatu perusahaan yang 

dikelola oleh pemiliknya dengan menyediakan pelayanan makanan, minuman, dan 

fasilitas kamar  untuk tidur kepada orang-orang yang sedang melakukan 

perjalanan dan mampu membayar dengan jumlah yang wajar sesuai dengan 

pelayanan yang diterima tanpa adanya perjanjian khusus. Maka dari itu hotel 

merupakan suatu usaha yang menjadi sangat penting bagi wisatawan yang datang 

ke suatu daerah karena setiap wisatawan membutuhkan tempat untuk beristirahat. 

Dan tidak hanya itu tamu yang datang berkunjung ke hotel juga ingin 

menggunakan fasilitas serta merasakan pelayanan yang baik dari otel tersebut. 

2.3 Departemen Hotel 

Kegiatan operasional yang ada dalam sebuah hotel terjadi karena adanya 

departemen-departemen yang melaksanakan tugasnya dengan baik, serta setiap 
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departemen yang ada tidak bias bekerja sendirian di dalam hotel, maka dari itu 

dibutuhkan kerjasama yang baik antara departemen yang ada. Departemen yang 

ada dalam sebuah hotel menurut Agus, (2007) adalah: 

a. Front Office 

Merupakan bagian dari hotel dan mejadi suatu cerminan dari hotel tersebut, 

karena front office yang menjual/menyewakan kamar kepada tamu dan 

berinteraksi dengan tamu. Oleh karena itu pelayanan yang diberikan kepada tamu 

harus maksimal maka dari itu bagian ini di bagu lagi menjadi beberapa bagian 

yang memiliki fungsi masing-masing. 

b. Housekeeping 

Bagian yang vital di hotel karena menyangkut pelayanan yang akan 

digunakan oleh tamu dari segi kenyaman, kebersihan, kerapian dari ruang hotel. 

Dan memliki tugas dalam kebersihan kain-kain di bagian lain, serta kebersihan 

ruangan lain yang ada di hotel. 

c. Food and beverage 

Bagian ini terbagi menjadi dua bagian yang mengurus pelayanan serta 

membuat produk yang akan di sajukan. Dimana bagian ini salah satu yang 

diperhatikan oleh tamu karena salah satu fasilitas yang sangat di butuhkan oleh 

tamu dari segi pelayanan makanan. Dan minuman. 

d. Marketing and sales 

Berfungsi sebagai pemasaran hotel dengan berusaha menjual sebanyak 

mungkin agar hotel penuh dan acara yang banyak, agar meningkatkan pendapatan 

dari tamu yang ada. Peran yang sangat penting bagi hotel-hotel dikarenakan 

sebagian besar tamu yang ada berasal dari marketing, jadi pengaruh marketing 

untuk kemajuan hotel sangat berdampak besar. 

e. Accounting 

Merupakan pusat dari hotel dalam penyusunan, pencatatan, dan administrasi 

keuangan. Dengan adanya bagian ini dapat mengetahui pendapat dan pengeluaran 

hotel. Di bagian ini juga memperhitungkan belanjaan yang di minta oleh bagian 

lain untuk kegiatan operasional, serta juga menghitung gaji karyawan yang harus 

dibayarkan. 

 

Ferry Tjahjaja Putra. Peranan Departemen Food and Beverage di Hotel Travelodge Batam. 
UIB Repository©2020



f. Human Resource 

Bagian yang melakukan kegiatan yang ada kaitannya dengan sumber daya 

manusia yang ada di sekitar lingkungan, serta mengatur dan menyelenggarakan 

pendidikan maupun pelatihan untuk perkembangan perusahaan 

g. Engineering 

Bagian ini berfungsi untuk pengadaan listrik, air serta konstruksi hotel, serta 

meperbaiki kerusakan yang dapat menggangu operasional hotel. Bagian ini juga 

melakukan pengecekan yang berkala terhadap barang-barang yang ada di dalam 

hotel. 

h. Security 

Bagian ini berfungsi menjaga keamanan hotel agar tamu yang datang 

merasa aman untuk tinggal di hotel tersebut. Dan bagian ini juga harus menjaga 

keamanan masyarakat sekitar agar masyarakat yang berada di lingkungan hotel 

tidak terganggu serta masyarakat sekitar juga sama-sama menjaga kenyamanan di 

lingkungan hotel. 

Bagian-bagian yang ada di atas merupakan bagian yang sangat dibutuhkan 

dalam menajalankan kegiatan di hotel karena terlibat langsung dengan kegiatan 

tersebut, dan ada yang tidak terlibat langsung namun juga sebagai pendukung agar 

hotel tidak terjadi kerugian dan ada yang mengurus kinerja karyawan yang bekerja 

di hotel tersebut. 

 

2.4 Food and Beverage Product 

Merupakan bagian yang bertugas mempersiapkan bahan-bahan makanan 

yang dipimpin oleh kepala dapur,serta mengolah menjadi makanan yang akan 

disajikan kepada tamu, serta bagian F&B product  yang mengatur food-cost dalam 

kegiatan operasional dapur  dalam buku”Hotel/Motel Operations”Weissinger, 

(2000). 

F&B product merupakan bagian dari F&B department, dalam kegiatannya 

F&B product atau bagian dapur ini bertugas mempersiapkan bahan-bahan 

makanan yang akan digunakan dalam kegiatan operasional hotel dan 

mengolahnya menjadi makanan. Bagian dapur juga memiliki bagian- bagian lagi 

dalam operasionalnya. Dalam operasional dapur sangat dibutuhkan keterampilan 
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serta kemampuan khusus tiap karyawannya, dan dalam kegiatan dapur sangat 

dibutuhkan kedisiplinan, kerapian, kejujran, penampilan, tanggung jawab, 

kecepatan, ketepatan, serta sikap yang professional sebagai seoarang chef. 
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