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BAB III

KERANGKA TEORITIS

3.1 Pengertian Hotel

Menurut kamus Oxford, pengertian hotel adalah “Building where

meals and rooms are provided for travelers.” Dapat diartikan sebagai

sebuah bangunan dimana makanan dan ruang kamar disediakan untuk

wisatawan.

Menurut SK Menparpostel no. KM 37/PW.340/MPPT-86 tentang

peraturan usaha dan pengelolaan hotel, pengertian hotel adalah suatu

akomodasi yang menggunakan bangunan untuk menyediakan jasa

penginapan, makanan dan minuman serta jasa penunjang lainnya bagi

umum dan dikelola secara komersial.

Menurut the American Hotel and Motel Association (AHMA) yang

dikutip oleh Steadmon dan Kasavana : “A hotel may be defined as

establishment whose primary Business is providing lodging facilities for

the general public and which furnishes one or more of the following

services : food and beverage service, room attendant service, uniformed

service, laundering of linens and use furniture and fixtures.” Menurut

pengertiannya, hotel diartikan sebagai sebuah lembaga yang bisnis utama

adalah menyediakan fasilitas penginapan untuk umum dengan berbagai

fasilitas pelayanan sebagai berikut: pelayanan makanan dan minuman,

pelayanan kamar, pelayanan barang bawaan, pencucian pakaian dan dapat

menggunakan fasilitas atau perabotan yang ada di dalam bangunan.
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Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 67 Tahun

1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan Republik Indonesia pada

Pasal 61 dinyatakan bahwa “Pelayanan pokok usaha hotel harus

disediakan sekurang–kurangnya harus meliputi penyediaan tempat

menginap, penyediaan tempat dan pelayanan makanan dan minuman,

penyediaan pelayanan pencucian pakaian atau binatu dan penyediaan

fasilitas lainnya”.

Menurut Dennis L. Foster, di dalam bukunya yang berjudul “An

Introduction to Travel and Tourism” tertulis bahwa hotel dalam arti sempit

adalah segala jenis penginapan. Dalam arti luas, hotel adalah sebuah

bangunan yang dibangun untuk menyediakan ruang penginapan bagi para

pejalan atau wisatawan, dengan pelayanan makanan dan minuman.

3.2 Pengertian Front Office Department

Menurut I Ketut Putra Suarthana (1986 : 27) dalam bukunya yang

berjudul “Kantor Depan atau Front Office”. Front Office atau istilah

lainnya Kantor Depan pada sebuah hotel adalah sebuah bagian atau

departemen yang mempunyai tanggung jawab dalam menjual kamar hotel

baik melalui pemesanan atau bookingan (reservation) terlebih dahulu

maupun tanpa pemesanan, dilanjutkan dengan pendaftaran tamu

(registration) atau proses check in dan penunjukan kamar (room

assignment) bagi tamu.

Menurut Agus Sulastiyono (2002:67) dalam bukunya yang

berjudul “Manajemen Penyelenggara Hotel”, Front Office adalah bagian

terdepan hotel yang bertugas untuk menerima pesanan kamar, memberikan
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informasi yang dibutuhkan tamu, menerima dan mengakomodasi tamu,

dan tempat melaksanakan pembayaran serta menerima pembayaran tamu.

Menurut Vallen (1985: 24 ) dalam bukunya yang berjudul “Check

in – Check out, Principles of Effective Front Management”, Front Office

adalah “It is indeed the heart and the hub and the nerve center of guest

activity” atau dapat diartikan sebagai jantung, penghubung, serta pusat dari

segala macam kegiatan tamu.

Menurut Bagyono (2005: 21) dalam bukunya “Pariwisata dan

Perhotelan”, mengungkapkan bahwa “kantor depan hotel merupakan

sebuah departemen dihotel yang letaknya dibagian depan. Tepatnya tidak

begitu jauh dari pintu depan hotel atau lobby. Daerah ini merupakan

tempat yang paling sibuk di hotel. Dengan lokasi dibagian depan maka

Front Office termasuk departemen yang paling mudah dicari dan dilihat

oleh tamu.”

3.3 Struktur Organisasi Front Office pada Umumnya

Struktur Organisasi dapat digambarkan untuk menunjukkan

struktur hirarki pada suatu hotel. Struktur tersebut juga berfungsi untuk

menunjukkan hubungan komunikasi pada saat operasional.
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Gambar 3.1 Struktur Organisasi Departemen Front Office Pada
Umumnya

Sumber: (Baker, Huyton, & Bradley, 2001)

Pada struktur organisasi diatas dapat dilihat bahwa Front Office

pada sebuah hotel dibagi menjadi beberapa bagian yang mempunyai

fungsi yang berbeda-beda. Masing-masing bagian mempunyai tanggung

jawab untuk area tertentu yang menjadi lingkup pekerjaan.

Struktur organisasi diatas hanya menunjukkan bagian yang

terdapat pada Front Office, tidak mutlak, dan tergantung kepada besar

kecilnya hotel tersebut.

3.4 Pengertian Receptionist

Dalam bukunya yang berjudul Human Relation for the Hospitality

Industry (1991:45), J. Martin menyebutkan bahwa:

“The Front Desk of a hotel or motel is usually the primary nexus

between guest and hotel or motel. The person working the Front Desk,
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whatever the job title-Front Desk clerk, receptionist, guest service agent-is

a person who register and checks the guest in and out, keeps records by

hand or computer, relates to the Housekeeping and other Departments,

and generally operates an information and record center”.

Kutipan di atas dapat diartikan sebagai:

Bagian Front Desk di sebuah hotel atau motel biasanya

berhubungan dengan tamu yang menginap dengan hotel atau motel

tersebut. Orang yang bekerja sebagai Front Desk, apapun jabatannya,

adalah orang yang pertama kali menyambut serta memberi salam kepada

tamu yang datang ke hotel, dan mendaftarkan tamu atau melakukan proses

check in dan check out, menyimpan data tamu, berhubungan dengan

bagian Housekeeping dan departemen lain, dan pada umumnya

menyediakan informasi bagi tamu sehubungan dengan pelayanan atau

fasilitas yang tersedia di hotel serta informasi sebagai pusat penyimpanan

data.

Menurut Renner (1981:114) dalam bukunya yang berjudul Basic

Hotel Front Office Procedures, menjelaskan bahwa:

“The first contact with the hotel personel may be a doorman or

bellman, but most likely, it will be a Desk Clerk. He is the prime

representative of the hotel, the management and all other employees

working for it. The first impression will make all the difference in how the

guests will view the hotel and subsequently enjoy their stay; They will then

make the establishment.”

Kutipan di atas dapat diartikan sebagai:
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Kontak pertama tamu dengan pihak hotel bisa saja dengan seorang

doorman atau bellman, tetapi kebanyakan yang terjadi adalah dengan

resepsionis. Resepsionis adalah wakil utama hotel, manajemen, dan

seluruh karyawan yang bekerja di hotel. Kesan pertama yang diberikan

oleh resepsionis akan mempengaruhi pandangan tamu tentang hotel yang

akan ditinggali.

3.5 Peranan Front Office.

Adapun peran penting Front Office menurut Sugiarto dalam buku

Operasional Kantor Depan Hotel (1997) antara lain sebagai berikut:

a. Sebagai wakil dari manajemen.

Dalam keadaan tertentu, Front Office berperan sebagai wakil dari

manajemen untuk menghadapi atau menyelesaikan masalah tertentu yang

biasanya hanya dapat diselesaikan oleh pihak manajemen. Hal ini biasanya

sering terjadi ketika masalah terjadi diluar jam kantor, dimana manajemen

tidak sempat menyelesaikan masalahnya, terutama dimalam hari pada saat

manajemen sedang off duty.

b. Sebagai sales person (Mampu menjual).

Mampu menjual maksudnya mampu menjual kamar dan fasilitas hotel

lainnya. Setiap orang yang berada dibagian Front Office harus mampu dan

memiliki kemampuan untuk menjual, karena bagian Front Office lebih

banyak mempunyai kesempatan untuk berhubungan dan berinteraksi

dengan tamu dibandingkan departemen lainnya sehingga dapat menjual

produk-produk dalam hotel.
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c. Sebagai pemberi informasi.

Bagian Front Office harus mampu memberikan informasi atau

keterangan yang jelas dan akurat tentang fasilitas hotel serta produk yang

dijual di hotel. Selain itu bagian Front Office juga harus mengetahui

kejadian-kejadian yang berlangsung dihotel ataupun peristiwa-peristiwa

penting diluar hotel yang berhubungan dengan kebutuhan tamu.

d. Sebagai penyimpan data.

Departemen Front Office merupakan sumber dan pusat penyimpanan

data dalam kegiatan sehari-hari di hotel. Semua data dan laporan akan

direkap dari bagian lain lalu di simpan oleh Front Office dalam bentuk

laporan-laporan dan data statistik. Front Office juga menyimpan data

riwayat tamu.

e. Sebagai agen yang diplomatis.

Bagian Front Office diharapkan mampu melakukan tindakan

diplomatis dalam menjaga dan menetralisir suasana dengan pihak lain

yang berhubungan dengan hotel.

f. Sebagai pemecah masalah.

Sebagai the hub of activities, Front Office merupakan tempat untuk

menyelesaikan masalah tamu, terutama keluhan tamu. Hal yang wajar bila

bagian Front Office sering mendapat keluhan yang sebenarnya masalah

departemen lain.
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g. Wakil dari hubungan masyarakat (Public Relations Agent).

Front Office harus mampu berperan secara aktif sebagai orang yang

berhubungan dengan masyarakat, terutama pengunjung hotel. Sehingga

memberikan citra yang baik kepada tamu hotel.

h. Koordinator kegiatan pelayanan (Service Coordinator).

Kantor depan hotel juga berperan sebagai tempat koordinasi

pelayanan. Informasi dan kegiatan departemen lain dikomunikasikan

melalui Front Office. Terutama pada saat ada tamu rombongan dan adanya

kegiatan konvensi yang melibatkan tamu dan pengunjung hotel.

3.6 Hubungan Front Office dengan Departemen Lain.

Menurut Sugiarto, hampir semua jenis pekerjaan yang ada di hotel

adalah kerja tim (team work). Departemen Front Office banyak dibantu

oleh departemen lain dalam menjalankan tugasnya. Hal ini berhubungan

dengan kenyataan bahwa pada dasarnya konsentrasi operasional sebuah

hotel bertumpu pada tamu. Untuk memberikan kepuasan maksimal, tugas

tidak dapat hanya di bebankan pada satu departemen. Masing-masing

saling terkait dan saling berhubungan.

3.6.1 Front Office dengan Housekeeping

Housekeeping Departement adalah salah satu bagian hotel

yang mempunyai tanggung jawab terhadap kebersihan,

kenyamanan, kerapian kamar dan public area. Hubungan kerja

antara Departemen Front Office dengan Departemen

Housekeeping adalah:
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1. Mengenai status kamar.

Bagian Housekeeping melakukan pemeriksaan kamar

dan menentukan apakah sebuah kamar siap dijual, jika siap,

Housekeeping akan mengoperasikan sistem dan membuat

status kamar menjadi kamar siap dijual.

2. Masalah kedatangan dan keberangkatan tamu.

Kedatangan tamu berhubungan dengan pekerjaan

departemen Housekeeping untuk mempersiapkan kamar

untuk ditinggali tamu. Kemudian departemen

Housekeeping membersihkan kamar setelah tamu

meninggalkan hotel.

3. Masalah Housekeeping report.

Setiap pembersihan dan pengecekan kamar, serta

penggunaan mini bar oleh tamu saat tinggal di hotel di catat

oleh departemen Housekeeping dan dilapor kepada bagian

Front Office.

4. Masalah perpindahan kamar tamu.

Jika tamu mempunyai permintaan untuk berpindah

kamar, maka bagian Housekeeping akan berkoordinasi

kepada bagian Front Office untuk mengecek status kamar

lain yang layak diberikan kepada tamu serta membantu

tamu untuk perpindahan kamar.

5. Masalah pengecekan mini bar pada saat tamu check-out.
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Bagian Front Office akan menginformasikan bagian

Housekeeping untuk melakukan pengecekan kamar setelah

tamu akan meninggalkan hotel dan memeriksa apa saja

yang telah digunakan dalam mini bar dan tamu akan

dikenakan charge. Pemeriksaan kamar juga berfungsi untuk

memeriksa apakah tamu membuat suatu kerusakan yang

diharuskan untuk membayar biaya kerusakan, serta

memeriksa bahwa apakah tamu meninggalkan barang di

dalam kamar.

3.6.2 Front Office dengan Food & Beverage

Departemen Food and Beverage ini adalah departemen

yang secara umum menghasilkan pendapatan terbesar kedua bagi

hotel setelah bagian kamar. Bagian ini menyediakan makanan dan

minuman bagi tamu. Hubungan kerja antara Departemen Front

Office dengan Departemen Food & Beverage adalah:

1. Penyediaan makanan dan minuman untuk sarapan sesuai

dengan tingkat hunian kamar.

2. Penanganan buffet sehari-hari di coffee shop (untuk tamu-tamu

rombongan atau group yang mempergunakan fasilitas kupon).

3. Penanganan masalah functions room.

4. Untuk pemesanan complimentary.

3.6.3 Front Office dengan Engineering
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Departemen Engineering & Maintenance adalah bagian

yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaan struktur bangunan,

masalah listrik, dan mesin-mesin yang ada. Hubungan kerja antara

Departemen Front Office dengan Departemen Engineering &

Maintance ialah sebagai berikut:

1. Penanggulangan masalah kerusakan AC.

2. Informasi mengenai kerusakan peralatan elektronik.

3. Penanganan sehubungan dengan kerusakan yang terjadi pada

alat-alat di Front Office.

4. Penanggulangan bahaya kebakaran.

3.6.4 Front Office dengan Accounting

Bagian Accounting adalah bagian yang berhubungan

dengan masalah keuangan hotel.

Hubungan kerja antara Departemen Front Office dengan

Departemen Accounting meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Masalah penagihan kartu kredit tamu yang belum dibayar.

2. Masalah safe deposit.

3. Penghitungan over time .

4. Masalah petty cash.

5. Penanganan night audit.

6. Pendapatan dari penjualan kamar.
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3.6.5 Front Office dengan Marketing

Bagian sales and marketing adalah bagian yang

berhubungan dengan pemasaran kamar hotel. Hubungan kerja

antara Departemen Sales & marketing dengan Departemen Front

Office meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Penjualan dan penempatan kamar untuk tamu.

2. Penentuan harga kamar (room rates) untuk tamu grup atau ad

hoc adalah atas informasi dari bagian sales & marketing kepada

bagian Front Office.

3. Penjualan paket khusus diperlukan koordinasi antara departemen

Sales and Marketing dengan Front Office.

4. Masalah pembayaran tamu yang tidak sesuai atau teratur,

misalnya dikarenakan oleh tambahan layanan, dikomunikasikan

oleh departemen sales and marketing.
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