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BAB II 
KERANGKA TEORITIS 

2.1 Industri Perhotelan 

Ariffin et al., (2011) menyatakan bahwa keramahan adalah perilaku yang 

disukai oleh pelanggan ketika tinggal di sebuah hotel. Kedua, keramahtamahan 

menuntut tuan rumah untuk memiliki sifat interaktif dan kontak dengan pelanggan. 

Ketiga, terdiri dari faktor-faktor tidak berwujud dan berwujud dan akhirnya, tuan 

rumah harus memberi pelanggan rasa aman dan rasa nyaman dan juga disarankan 

agar perilaku ramah tamah hanya dimotivasi dengan hasrat tulus untuk mengambil 

peduli pelanggan dan tidak boleh dimotivasi oleh egoisme untuk mengesankan 

pelanggan atau dengan harapan akan dikompensasi dengan tips.  

Leslie G.Jett. (2010) menyatakan bahwa industri perhotelan termasuk 

sebagai industri dengan tingkat pertumbuhan tercepat dan merupakan salah satu 

industri yang mempekerjakan pekerja terbanyak. Semua orang dapat memenuhi 

syarat dan menjadi bagian dari industri perhotelan meskipun tidak semua orang 

dapat mengambil jalan yang sama. Tesone, D. (2010) menyatakan bahwa industri 

perhotelan mencakup layanan seperti penginapan, layanan makanan, rekreasi, 

hiburan, kebugaran, dan MICE. 

2.2 Hotel 

Sonia Aprianti (2015), sebuah hotel didefinisikan sebagai perusahaan yang 

menyediakan layanan penginapan untuk pelancong atau wisatawan dan layanan 

makanan dan minuman di mana pelanggan sebagai imbalan harus membayar 

jumlah total perjanjian sebelum memeriksa hotel apakah dengan uang tunai atau 

debit atau kartu kredit. Hotel didefinisikan sebagai perusahaan yang menyediakan 

semua fasilitas yang tersedia di hotel ketika sebuah kamar disewakan. Demikian 

pula, Bagyono (2006) mendefinisikan hotel sebagai landmark yang menawarkan 

fasilitas seperti makanan, minuman, dan akomodasi untuk para tamu yang 

menginap. Marsum (2005) memberikan pernyataan serupa yang menyatakan 

bahwa sebuah hotel adalah tempat di mana para tamu disediakan akomodasi dan 

makanan. Hotel adalah bentuk akomodasi yang menyediakan masa inap, layanan, 

dan makanan untuk tamu yang menginap di hotel (Sihite, 2002). Selain itu, 
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Soekresno (2001) mendefinisikan hotel sebagai bangunan yang menyediakan 

fasilitas untuk tamu seperti penginapan, layanan, binatu, dan furnitur. (Sharma, 

2014) defined hotel as a place where travelers would go to in order to become 

guests. Hotel is considered a place that offers a full variety of accommodations and 

services and its aim is to make profits for hoteliers. 

2.3 Makanan dan Minuman 

Rachman (2005) menyatakan bahwa departemen produk makanan dan 

minuman memiliki tanggung jawab untuk membeli bahan baku, memasak makanan 

dan menampilkannya kepada tamu hotel, termasuk layanan kamar, bar, restoran, 

dan acara yang diadakan di hotel dan makanan karyawan. Departemen produk 

makanan dan minuman adalah penghasil pendapatan terbesar di industri perhotelan. 

Sebagai kesimpulan, makanan dan minuman memiliki tugas untuk melayani 

pelanggan dan karyawan dan memastikan hotel dapat mempertahankan 

kesejahteraannya. 

2.4 Dapur 

Sukresno dan Pendit (2007) menyatakan bahwa dapur adalah area ruangan 

di mana persiapan makanan dilakukan. Bagian-bagian di dapur yang tersedia dalam 

bintang 4 hingga hotel bintang 5 adalah: 

1. Dapur adalah pusat produksi makanan dan pemasok makanan 

2. Dapur dingin adalah tempat makanan dingin diproduksi 

3. Tukang daging adalah tempat daging disiapkan 

4. Dapur panas adalah tempat makanan panas diproduksi 

5. Bagian dapur adalah tempat bahan kering disimpan 

6. Toko dapat didefinisikan sebagai gudang tempat penyimpanan bahan-

bahan dapur dengan kurma yang sudah kadaluwarsa. 

2.5 Karakteristik Produk Makanan dan Minuman  

Nurahami (2000), manajemen makanan dan minuman melibatkan masalah 

budaya, rasa, martabat, dan etika. Variasi karakteristik yang diamati adalah: 

a. Waktu penayangan harus tepat dan tidak akan ditunda lebih lama dari 

yang seharusnya untuk menghindari keluhan. 

b. Tingginya tingkat kegiatan yang harus dilakukan selama waktu puncak. 
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c. Makanan dan minuman harus diterima oleh pelanggan meskipun rasa, 

rasa, dan budaya dapat berbeda di setiap orang. 

d. Hasilnya harus memuaskan pelanggan karena harus dinikmati, 

dikonsumsi, dan menarik pelanggan untuk mencicipi. 

e. Produk hanya bisa menggunakan bahan-bahan yang bisa dimakan. 

f. Staf harus tahu produk makanan dan minuman. 

2.6 Administrator  

Anggara (2012) menjelaskan bahwa administrator adalah seseorang yang 

bekerja dibagian administrasi, tugasnya berupa proses pengorganisasian tugas-

tugas dan kegiatan dari berbagai jenis pekerjaan secara teratur dalam organisasi. 

Adapun fungsi administrator sebagai berikut, yang pertama adalah fungsi 

pengarahan yang berkaitan dengan proses perencanaan jangka panjang. Kedua, 

fungsi manajemen organisasi yang berkaitan dengan upaya mempertahankan 

organisasi sebagai suatu pekerjaan yang berlangsung lama. Ketiga, fungsi 

pengawas dimana dilakukan evaluasi dan kontroling atasan kepada bawahan 

dengan cermat, tegas dan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik dan benar 
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