
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Hotel 

 Pengertian Hotel menurut Agus Sambodo dan Bagyono (2006) Hotel adalah 

tempat untuk para wisatawan yang memiliki kelas tersendiri mendapat pelayanan 

jasa inap dan makan dengan menyewa. Dan para wisatawan tersebut dinilai mampu 

untuk menyewa jasa tersebut.  

2.1.1 Klasifikasi Hotel Berdasarkan Kelas 

 Hotel Berdasarkan Kelas Menurut Sugiarto dan Sulatiningrum 

(1998:10)klasifikasi hotel berada dalam klasisfikasi bintang 1 sampai bintang 5. 

Kualitas yang dimiliki oleh hotel tersebut berdasarkan kepada banyaknya bintang 

yang dimiliki oleh hotel tersebut. Pembagian klasifikasi hotel berdasarkan kelas 

dapat dijabarkan sebagai berikut: 

1) Klasifikasi hotel berbintang satu (*)  

2) Klasifikasi hotel berbintang dua (**)  

3) Klasifikasi hotel berbintang tiga (***)  

4) Klasifikasi hotel berbintang empat (****)  

5) Klasifikasi hotel berbintang lima (*****)  

Pembagian klasifikasi hotel berdasarkan kelas sebagaimana tersebut diatas harus 

memenuhi syarat kriteria hotel yang telah diatur dalam Peraturan Menteri 

Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif No Pm 53/Hm.001/Mpek/2013 Tentang Standart 

Usaha Hotel. 

2.1.2 Klasifikasi Hotel Berdasarkan Plan 

 Hotel Berdasarkan Plan Menurut Sugiarto dan Sulartiningrum (1998:11) 

beberapa Hotel Plan Usage, antara lain sebagai berikut:  

1) European plan hotel, tamu hanya menyewa kamar saja, dan membayar 

sesuai dengan harga kamar.  

2) Continental plan hotel, harga kamar yang akan dibayar tamu sudah termasuk 

makan pagi
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3) Modifed American Plan hotel, harga kamar yang akan dibayar tamu sudah 

termasuk 2 kali makan (jam dapat dipilih oleh tamu). 

4) Full American Plan hotel, tarif kamar termasuk 3 kali makan. 

 

2.1.3 Klasifikasi Hotel Berdasarkan Ukuran  

 Menurut Bagyono (2007:41) klasifikasi hotel berdasarkan kepada ukuran 

yang ditentukan oleh jumlah kamar yang dimiliki hotel tersebut. Ukuran hotel dapat 

dibedakan menjadi 3, yaitu:  

1) Small hotel, total kamar antara kurang dari 25 kamar Small hotel adalah 

hotel kecil dengan jumlah kamar antara kurang dari 25 kamar. 

2) Average hotel, total kamar antara 25-100 kamar Average hotel adalah hotel 

ukuran sedang dengan jumlah kamar antara 25–100 kamar. 

3) Above average hotel, total kamar 100–300 kamar Above average hotel 

adalah hotel dengan jumlah kamar 100–300 kamar. 

4) Large hotel, total kamar lebih dari 300 kamar Large hotel adalah hotel 

dengan jumlah kamar lebih dari 300 kamar. 

 

1.2 Front Office  

Menurut Bagyono (2012) front office diambil dari bahasa inggris “Front” 

artinya depan, dan“office” artinya kantor.Jadi, Front office adalah kantor yang 

berada didepan. Dalam artian hotel, Front office adalah kantor yang berada dibagian 

paling depan di area lobby yang dekat dengan pintu masuk hotel. Area ini 

merupakan tempat paling sibuk di hotel. Karena lokasinya paling didepan front 

office mudah ditemui oleh tamu. Dalam Front Office Department mencakup 3 

bagian, yaitu: Receptionist, Reservation, dan Operator. Front Office adalah bagian 

menangani tamu Check-in dan Check-Out, Reservation menangani pemesanan 

kamar dan segala harga rate kamar yang ditentukan, sedangkan operator menangani 

segala permintaan, pertanyaan, dan keluhan tamu.  
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1.3 Operator Hotel  

Pengertian telepon operator menurut Hartini (2011:1) adalah suatu bagian 

yang memiliki tanggung jawab yang sama dengan front office yaitu sebagai pusat 

informasi, menerima pemesanan kamar, mengetahuai segala hal tentang hotel. Di 

hotel, peranan operator sangat berpengaruh terhadap hotel itu sendiri, operator 

mengambil banyak bagian dalam menentukan kesan tamu selama tamu tersebut 

menginap di hotel, bukan hanya sekedar berbicara namun harus ada kemampuan 

khusus yang dibutuhkan untuk menjadi seorang operator yang baik untuk 

menjungjung tinggi citra hotel.  
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