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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Menurut Mustaghfirin Amin “Hotelier adalah sebutan untuk seseorang yang 

bekerja di dunia perhotelan. Seorang Hotelier bekerja di berbagai departemen atau 

section yang ada di hotel tersebut” (2016 : 30). 

 Perkembangan pariwisata di dunia telah mengalami perubahan baik dari 

segi bentuk dan sifat kegiatan pariwisata serta menjadikan sebagai salah satu 

industry yang mampu menyediakan pertumbuhan ekonomi yang cepat dan 

mengaktifkan sector lain di Negara penerima wisatawan. Sebagai industri yang 

bergerak di bidang jasa, pariwisata juga berperan cukup penting dalam hal 

kesempatan kerja dengan melihat perkembangan dunia pariwisata ini maka harus 

di dukung dengan sarana dan prasana yang memadai demi menunjang kelancaran 

sektor pariwisata tersebut. 

 Dalam kategori ini jasa perhotelan ikut pula mengalami pertumbuhan dari 

tahun ke tahun semakin meningkat dan menjadi perhatian masyarakat, 

pertumbuhan jasa perhotelan dan tentunya kepuasan pelanggan merupakan hal yang 

sangat penting sebab kualitas pelayanan yang paling diutamakan. Pelayanan 

menekankan pada aspek kepuasan pelanggan sehingga dapat menciptakan 

kesetiaan atau loyalitas pelanggan kepada perusahaan yang memberikan kualitas 

yang memuaskan (Fandy Tjipto,2000 : 54). 
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 Di daerah Gunma Jepang cukup banyak yang membuka usaha perhotelan, 

salah satunya Resort Manza Onsen merupakan hotel bersejarah yang ada di kota 

ini, dengan masih menjaga nilai nilai tradisi, budaya serta kuliner khas kota Gunma 

Jepang. Dan memberikan kepuasan kepada pelanggan dan menjaga citra resort 

dengan baik dan menciptakan hubungan yang baik antara karyawan dan 

pelanggannya, selain itu kota Gunma merupakan daerah wisata yang cukup terkenal 

dikalangan masyarakat Jepang. 

 Dari latar belakangnya masalah tersebut, maka saya tertarik untuk 

melakukan penelitian mengenai : “Pentingnya Sajian Menu yang bervariasi dan 

Berkualitas. 

 

B. Rumusan Masalah 

Tujuan utama dalam setiap management yaitu menjual pelayanan dalam bidang 

jasa dan lebih mementingkan “kepuasan bagi tamu”. Maka dapat dirumuskan 

beberapa permasalahan yaitu : 

1. Bagaimana upaya dan cara membuat variasi menu makanan di Resort Manza 

Onsen Jepang? 

2. Seberapa penting sajian menu yang bervariasi bagi hotel? 

 

C. Tujuan Penulisan 

Tujuan penulisan Tugas Akhir ini yaitu : 

1. Mengetahui upaya dan cara membuat variasi menu. 
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2. Mengetahui pentingnya variasi menu makanan yang diberikan kepada tamu. 

 

D. Manfaat Penulisan 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penulisan kerja lapangan ini :  

1. Manfaat bagi penulis :  

a. Melatih kedisiplinan dan tanggung jawab dalam bekerja. 

b. Mengetahui secara real permasalahan yang sering timbul dan penyelesaian di 

bidang  Baverage Product. 

c. Mengetahui tentang bagaimana beradaptasi di lingkungan tempat kerja 

nantinya sehingga sudah memiliki gambaran. 

2. Manfaat bagi Resort. 

a. Dengan pelaksanaan Tugas Akhir ini dapat meningkatkan hubungan 

kerjasama dengan perguruan tinggi. 

b. Mampu melihat potensi yang dimiliki mahasiswa yang melakukan Tugas 

Akhir, sehingga akan lebih mudah untuk perencanaan peningkatan Sumber 

Daya Manusia (SDM). 

3. Manfaat bagi Lembaga Pendidikan 

a. Mempererat hubungan kerjasama yang saling menguntungkan. 

b. Memberikan pembelajaran praktek kerja bagi mahasiswa di dalam dunia 

kerja. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. PENGERTIAN HOTEL 

Berikut ini dikutip beberapa pengertian hotel : 

1.  Menurut kamus Oxford, The advance learner’s Dictionary adalah: “Building 

where meals and rooms are provided for travelers.” Yang dapat diartikan 

sebagai bangunan (fisik) yang menyediakan layanan kamar, makanan dan 

minuman bagi tamu. 

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

usaha dan pengelolaan hotel menyebutkan bahwa hotel adalah suatu jenis 

akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk 

menyediakan jasa penginapan, makanan dan minuman serta jasa penunjang 

lainnya bagi umum yang dikelola secara komersial. 

3. Menurut the American Hotel and Motel Association (AHMA) sebagaimana 

dikutif oleh Steadmon dan Kasavana: A hotel may be defined as an 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 

of furniture and fixtures. 
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Yang dapat diartikan sebagai berikut: 

Hotel dapat didefinisikan sebagai sebuah bangunan yang dikelola secara 

komersial dengan memberikan fasilitas penginapan untuk umum dengan fasilitas 

pelayanan sebagai berikut: pelayanan makan dan minum, pelayanan kamar, 

pelayanaan barang bawaan, pencucian pakaian dan dapat menggunakan 

fasilitas/perabotan dan menikmati hiasan-hiasan yang ada didalamnya. 

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. 

Dengan mengacu pada pengertian-pengertian tersebut di atas, dan untuk 

penggolongan hotel di Indonesia, pemerintah menurunkan peraturan yang 

dituangkan dalam surat keputusan Menparpostel, bahwa hotel adalah suatu jenis 

akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk 

menyediakan jasa pelayanan, penginapan, makan dan minuman serta jasa 

penunjang lainnya bagi umum yang dikelola secara komersial. 

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa hotel adalah: 

a. Suatu jenis akomodasi 

b. Menggunakan bangunan fisik 

c. Menyediakan jasa penginapan, makanan dan minuman serta jasa lainnya 

d. Diperuntukkan bagi umum 
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e. Dikelola secara komersial, yang dimaksud dengan dikelola secara  

komersial adalah dikelola dengan memperhitungkan untung atau ruginya, 

serta yang utama adalah bertujuan untuk mendapatkan keuntungan berupa 

uang sebagai tolak ukurnya. 

 

1. Ruang Lingkup Usaha Perhotelan 

Hotel merupakan wadah yang menyediakan sarana tempat tinggal 

sementara (akomodasi) bagi umum, yaitu : orang-orang yang datang dengan 

berbagai ragam tujuan, maksud serta keperluan ke daerah di mana hotel berdomisili.  

Hotel memilih domisilinya di tempat-tempat atau di lingkungan daerah yang 

memiliki potensi untuk dikunjungi, seperti panorama, adat istiadat masyarakat, 

social, budaya, sebagai pusat pemerintahan, pusat perdagangan, keagamaan dan 

pusat kegiatan spiritual dan lain-lain. 

Hotel sebagai tempat tinggal sementara harus dapat mencerminkan pola 

kebudayaan masyarakatnya dalam arti yang luas. 

Hotel diharapkan dapat mencerminkan suasana hunian yang dinamis, 

kreatif, serta dapat menciptakan suasana yang homogeny di tengah-tengah suasana 

yang heterogen di daerah di mana hotel berlokasi. 
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2. Fasilitas Usaha Hotel 

Hotel merupakan bagian yang integral dari usaha pariwisata yang menurut 

Keputusan Menparpostel disebutkan sebagai suatu usaha akomodasi yang 

dikomersialkan dengan menyediakan fasilitas-fasilitas sebagai berikut : 

a. Kamar tidur (kamar tamu) 

b. Makanan dan minuman 

c. Pelayanan-pelayanan penunjang lain seperti : 

    1). Tempat-tempat rekreasi 

    2). Fasilitas olah raga 

    3). Fasilitas laundry, dsb 

Hotel merupakan usaha jasa pelayanan yang cukup rumit pengelolaannya, 

dengan menyediakan berbagai fasilitas yang dapat dipergunakan oleh tamu-

tamunya selama 24 jam (untuk klasifikasi hotel berbintang 4 dan 5). Di samping 

itu, usaha perhotelan juga dapat menunjang kegiatan para usahawan yang sedang 

melakukan perjalanan usaha ataupun para wisatawan pada waktu melakukan 

perjalanan untuk mengunjungi daerah-daerah tujuan wisata, dan membutuhkan 

tempat untuk menginap, makan dan minum serta hiburan. 

 

Gambar. 2.1 Beberapa Gambar Bangunan Hotel 
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Di samping itu seringkali disediakan sarana penunjang seperti: fasilitas 

olahraga, bisnis centre, kolam renang, musik hidup,dan jenis atraksi lainnya. 

Layanan yang ramah mulai dari pimpinan puncak sampai dengan karyawan 

pelaksana diperlukan untuk memberikan kepuasan kepada setiap tamu. 

Adapun fasilitas yang di miliki hotel biasanya sebagai berikut : 

1). Jasa penginapan 

2). Pelayanan makan dan minum 

3). Jasa laundry 

4). Jasa bawa’an 

5). Jasa penggunaan perabot dan lainnya 

6). Jasa menyediakan kebutuhan wisatawan yang bermalam di hotel 

3. Departemen Dalam Hotel 

a. Room Departement: 

1). Front Office, berfungsi dalam memberikan pelayanan pada bagian 

depan hotel 

2). Room Division, berfungsi dalam administrasi yang berkaitan dengan 

kamar 

3).Housekeeping, berfungsi dalam masalah penyiapan dan pembersihan 

kamar 

4). Reservation, berfungsi menerima reservasi dari tamu dan agen 

5). Roommaid/Roomboy, berfungsi menyiapkan dan membersihkan 

kamar 
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6). Bellboy, memberikan pelayanan mengantar & membawa barang 

tamu 

7). Operator, berfungsi memberikan pelayanan melalui telepon 

 

b. Food & Beverage Departement: 

1). Cook, berfungsi menyiapkan menu sesuai order dan bertugas pada 

Food and Beverage produksi 

2). Steward, berfungsi membantu cook membersihkan peralatan dapur 

3). Waiter/Waitress, berfungsi memberikan pelayanan pada tamu dan 

bertugas pada Food and Beverage Service 

 

c. Accounting Departement: 

1). General Cashier, berfungsi mengadministrasikan penerimaan dan 

pengeluaran kas dan bertugas pada back office 

2). Income auditor, berfungsi melaporkan pendapatan hotel dan bertanggung 

jawab atas pengendaliannya 

3). Credit, berfungsi melakukan analisa kredit-kredit dan kebutuhan modal 

kerja hotel 

4). Staff (accounting Receivable, Acconting Payable), berfungsi membantu 

proses administrasi piutang dan hutang 

5). Marketing/Sales, berfungsi dalam administrasi pemasaran hotel 

6). Personnel, berfungsi dalam administrasi karyawan hotel 
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d. Monor Departemen: 

1). Operator, berfungsi memberikan pelayan telepon 

2). Laundry, berfungsi memberikan pelayan laundry 

3). Sport, berfungsi memberikan pelayanan fasilitas olahraga 

4). Sauna dan lain-lain 

e. Fungsi Lain: 

1). Purchasing, berfungsi melakukan pembelian barang keperluan hotel 

2). Security, berfungsi menjaga keamanan hotel 

3) Houseman, berfungsi melakukan pembersihan area luar kamar 

 

B. GAMBARAN UMUM AKTIVITAS INDUSTRI PERHOTELAN 

Secara umum, ruang lingkup kegiatan subsektor industri hotel meliputi 

penyediaan jasa di bidang perhotelan dengan segala fasilitas dan sarana 

penunjangnya yang terdiri dari : 

1. Akomodasi (yaitu ruang inap beserta seluruh kelengkapannya) 

2. Perkantoran (yaitu ruang kantor beserta fasilitas komunikasi) 

3. Pusat perbelanjaan (yaitu ruang toko beserta fasilitas penunjangnya) 

4. Apartemen (yaitu ruang huni permanen beserta kelengkapannya) 

5. Sarana rekreasi dan hiburan (contoh restoran, kafe, kolam renang, pusat 

kebugaran, sauna, dan lain-lain) 
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6. Sarana penunjang lainnya (contoh areal parkir, binatu, banquet, jasa boga, 

pusat layanan kegiatan bisnis, tranportasi, pemesanan tiket, perwakilan agen 

wisata, dan lain-lain) 

Oleh karena seluruh kegiatan yang tersebut di atas umumnya terintegrasi 

dalam satu lokasi, maka pihak manajemen hotel biasanya menerapkan konsep 

responsibility center untuk mengukur dan mengakui pendapatan dan bebannya. 

Secara umum, pihak manajemen hotel membagi pengelolaan manajemen menjadi 

dua bagian yaitu: 

1. Penyedia jasa selaku profit center 

2. Pemelihara sarana dan prasarana selaku cost center. 

 

Dari segi status, pihak pengelola hotel dapat dibagi menjadi tiga yaitu: 

1. Hotel Owner 

2. Hotel Operator 

3. Hotel Franchisor 

Dalam pelaksanaannya, status pihak pengelola hotel dapat terpisah-pisah 

seperti kategori di atas namun tidak tertutup kemungkinan satu pihak memiliki 

gabungan ketiga status tersebut. 

 

1. Istilah 

a. City Ledger ialah bagian dari buku besar tambahan yang memuat rincian 

piutang usaha dari konsumen jasa hotel setelah yang bersangkutan meninggalkan 
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hotel secara permanen (sudah check-out). Biasanya hal ini terjadi apabila ada 

lembaga lain yang bertanggung jawab atas pembayaran hotel, contoh: agen wisata, 

kantor, dan lain-lain. 

b. Guest Ledger ialah bagian dari buku besar tambahan yang memuat 

rincian piutang usaha dari konsumen jasa hotel pada saat yang bersangkutan masih 

menginap di hotel (belum check-out). 

c. Hotel Franchisor adalah pihak yang berstatus sebagai pemilik waralaba 

pengelolaan operasional kegiatan hotel dan berhak menjualnya kepada pihak lain, 

dalam hal ini hotel owner. 

d. Hotel Operator adalah pihak yang berstatus sebagai pengelola 

operasional kegiatan hotel. 

e. Hotel Owner adalah pihak yang berstatus sebagai pemilik hotel. 

 

2. Karakteristik Perhotelan 

Produk bisnis perhotelan mempunyai empat karakteristik khusus, yaitu: 

produk nyata (tangible), tidak nyata (intangible), bersifat “perishable” dan “non 

perisable”. 

Produk yang bersifat nyata antara lain kamar, makanan, minuman, kolam 

renang dan sebagainya. 

Produk yang bersifat tidak nyata, antara lain” keramah tamahan, kenyamanan, 

keindahan, keamanan dan sebagainya. 
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Produk  bersifat  perishable artinya  bahwa produk tersebut hanya bisa dijual 

saat ini adalah produk tidak tahan lama yang dapat disimpan di gudang. Contohnya 

kamar hotel, bahan makanan segar yang tidak dapat disimpan seperti sayur-mayur. 

Produk yang bersifat non perisable misalnya minuman keras, soft drink, 

perlengkapan tamu (guest supply and amenities). 

Bisnis hotel mempunyai tujuan yaitu mendapatkan pendapatan seoptimal 

mungkin melalui pemenuhan kebutuhan dan keinginan tamu (guest need & wants). 

Kepuasan tamu menjadi sasaran pelayanan untuk membentuk citra hotel yang baik 

dan sekaligus menjamin keberadaan hotel dalam jangka panjang. 

 

3. Jenis –jenis Hotel 

a. Jenis hotel berdasarkan dari lokasinya, diantaranya seperti berikut ini: 

1). City Hotel atau Hotel kota yaitu hotel yang lokasinya berada di 

perkotaan, biasanya hotel ini titujukan untuk masyarakat yang bertujuan 

untuk tinggal sementara atau tinggal dalam jangka waktu yang lelatif 

pendek, city hotel sering disebut dengan transit hotel sebab sering dihuni 

oleh pelaku bisnis. 

2). Residential Hotel yaitu hotel yang lokasinya berada di daerah pinggiran 

perkotaan yang jauh dari keramaian, akan tetapi cukup mudah untuk dapat 

mencapai berbagai tempat kegiatan usaha. Residential hotel ini biasanya 
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berlokasi di daerah yang tenang sebab ditujukan untuk masyarakat yang 

ingin menginap dalam jangka waktu yang relatif lama. 

3). Resort Hotel yaitu hotel yang lokasinya berada di daerah pegunungan 

atau di tepi-tepi pantai dan lain-lain. Resort hotel ini ditujukan untuk 

masyarakat yang ingin menginap atau beristirahat pada hari libur dan bagi 

yang ingin berwisata. 

4). Motel yaitu singkatan dari Motor Hotel yang lokasinya berada di 

pinggiran atau sepanjang jalan raya yang menghubungkan satu kota dengan 

kota besar lainnya ataupun dengan lokasi lainnya, bisa juga di pinggir jalan 

raya dekat dengan batas kota besar. Motel ditujukan untuk tempat instirahat 

sementara bagi orang yang melakukan perjalanan yang cukup jauh dengan 

menggunakan kendaraan pribadi atau transportasi umum. Krena itu motel 

selalu menyediakan garasi untuk kendaraan-kendaraan pribadi. 

5). Beach Hotel yaitu suatu hotel yang lokasinya berada di dekat pantai. 

6). Mountain Hotel yaitu suatu hotel yang lokasinya di daerah pegunungan. 

7). Bandara Hotel yaitu hotel yang berada di dekat bandar udara utama. 
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Gambar 2.2 www.thebandungtour.com 

b. Hotel berdasarkan sistem penetapan tarif kamar atau room rate, 

diantaranya sebagai berikut ini: 

1). Full American Plan (FAP), merupakan jenis hotel yang memakai sistem 

yang dimana harga kamar sudah termasuk 3 kali makan. 

2). Modified American Plan (MAP), merupakan hotel yang memakai sistem 

yang dimana harga kamar sudah termasuk 2 kali makan. 

3). European Plan (EP), merupakan hotel yang memakai sistem dimana 

harga kamar tidak termasuk makan. 

4). Continental Plan (CP), merupakan hotel yang memakai sistem dimana 

harga kamar sudah termasuk makan pagi, sistem ini masih sering digunakan 

karena menguntungkan. 

5). Hotel berdasarkan jenis-jenis atau tipe tamu, diantaranya sebagai berikut 

ini: 
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6). Family hotel, merupakan hotel yang tamu menginapnya sebagain besar 

terdiri dari keluarga. 

7). Business hotel, merupakan hotel yang tamunya sebagian besar adalah 

orang-orang yang sedang melakukan kegiatan bisnis atau usaha. 

8). Transit hotel, merupakan hotel yang sebagian besar dari tamunya adalah 

orang-orang yang akan melanjutkan perjalanan yang cukup jauh (hotel ini 

hanya untuk tempat persinggahan sementara saja saat melakukan 

perjalanan). 

9). Tourist hotel, merupakan hotel yang tamunya wisatawan. 

10). Cure Hotel, merupakan hotel yang sebagian besar tamunya adalah 

mereka dengan tujuan pengobatan. 

c. Hotel berdasarkan dari lama tamu menginap, diantaranya sebagai berikut 

ini: 

1). Transient hotel, merupakan hotel yang dimana sebagain besar tamunya 

rata-rata menginap hanya 1 sampai 2 malam saja. 

2). Residential hotel, merupakan hotel yang dimana sebagian besar tamunya 

rata-rata untuk jangka waktu relatif lama, seperti lebih dari 1 minggu. 

3). Semi residential hotel, merupakan hotel yang dimana sebagian besar 

tamunya rata-rata menignap lebih dari 2 malam sampai dengan 1 minggu 

atau lebih. 
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d. Hotel berdasarkan dari disain dan strukturnya, diantaranya sebagai berikut 

ini: 

1). Conventional hotel, yaitu hotel yang desainnya menjulang tinggi 

kelangit atau bertingkat. 

2). Bungalows hotel, yaitu hotel yang bentuknya tidak menjulang tinggi ke 

langit atau bertingkat, hotel ini setiap bangunannya berlokasi menyebar satu 

dengan yang lainnya. 

3). Motel (Motor Hotel), yaitu hotel yang memiliki garasi pada masing-

masing kamar atau pada kelompok kamar. 

e. Hotel berdasarkan tarifnya, diantaranya sebagai berikut ini: 

1). Economy hotel, merupakan hotel dengan tarif yang cukup murah. 

2). First Class hotel, merupakan hotel yang tarifnya sedang. 

3). Deluxe hotel, merupakan hotel dengan tarif yang mahal. 

f. Hotel berdasarkan dari lama bukanya dalam setahun, diantaranya sebagai 

berikut ini: 

1). Seasonal hotel, merupakan hotel yang dibuka hanya untuk waktu tertentu 

saja dalam setahun (seperti 3 bulan, 6 bulan dan 9 bulan). 

2). Year round hote, merupakan hotel yang dibukanya sepanjang tahun. 

g. Klarifikasi hotel berdasarkan kriteria jenis tamu  

1). Jenis – jenis tamu yang menginap di sini artinya bahwa dari mana asal 

usulnya mereka menginap dan latar belakangnya : 
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2). Family Hotel adalah tamu yang menginap bersama keluarganya. 

h. Klarifikasi hotel berdasarkan aspek bentuk bangunan 

1). Akan terlihat jelas, dengan melihat bentuk bangunan saja orang akan 

dapat menebak jenis akomodasi apa dari bentuk bangunan tersebut. Untuk 

lebih jelasnya jenis ini dapat dibagi menjadi beberapa macam : 

2). Pondok Wisata merupakan suatu usaha perseorangan dengan 

mempergunakan sebagian dari rumah tinggalnya untuk inapan bagi setiap 

orang dengan perhitungan pembayaran harian. 

3). Cottage merupakan suatu bentuk bangunan yang dipergunakan untuk 

usaha pelananan akomodasi dengan fasilitas –fasilitas tambahan lainnya. 

Fasilitas tambahan yang dimaksud bias berupa pinjaman sepeda gratis, 

atau fasilitas dayung apabila cottage terletak di tepi danau. 

4). Motel ( Motor Hotel) bentuk bangunan yang digunakan untuk usaha 

perhotelan dengan sarana tambahan adanya garasi disetiap kamarnya. 

Biasanya motel ini bertingkat dua, bagian atas sebagai kamar, dan bagian 

bawah berupa garasi hotel. 

i. Klarifikasi berdasarkan wujud fisik 

Produk nyata (tangible) 

1). Lokasi yang dibutuhkan oleh wisatawan adalah yang strategis dan 

memiliki nilai–nilai ekonomis yang tinggi, seperti lokasi yang dekat dengan 

bandara udara, stasiun kereta api, pelabuhan, pusat bisnis, atraksi wisata 
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sehingga memberikan kemudahan tamu untuk mengakses aktifitas lain di 

luar hotel. 

2). Fasilitas adalah penyelidikan perlengkapan fisik yang dapat memenuhi 

kebutuhan dan keinginan tamu serta dapat mempermudah tamu 

melaksanakan aktifitas selama tinggal di hotel. Fasilitas itu dapat berupa 

kamar dengan perlengkapan seperti air conditioning, color TV with in  

house movie and international channel, safe deposit box, hot and cold 

water, minibar, international direct dialing telephone, private bathroom 

with bathtub and shower, tea & coffee making facility, hair dryer, sebagai 

berikut: 

 

ROOM FACILITIES 

a) Individual Controlled AC-System 

b) IDD Telephone line 

c) TV with cable program 

d) Internet accsess 

e) Minibar  

f) Cold & Hot water 

g) Coffee & Tea making facilities 

h) Available on selected room 

i) Restoran dan bar dengan berbagai jenis produk makanan dan 

minuman. 

j) Hai dryer 
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k) Pusat kebugaran 

l) Kolam renang  

m) Ballroom/Aula 

n) Safe deposit box/ brangkas 

o) Laundry dan Dry Cleaning/ binatu 

p) Fasilitas hiburan, seperti musik, karaoke 

q) Fasilitas taman bermain untuk anak – anak/ children playground 

r) Baby sitting/ layanan pengasuhan anak 

s) Hotel transportation/kendaraan antar jemput 

t) Area parkir luas 

u) Forigen exchange facilities/fasilitas penukaran mata uang asing 

1). Produk tidak nyata (intangible) 

Produk tidak nyata ini adalah segala sesuatu yang berkaitan pelayanan 

dan pembentukan citra suatu produk dan hotel. Di dalam bisnis perhotelan 

intangible diberikan bersamaan dengan penjualan produk tangible. Rasa 

bersahabat, sopan santun, keramah –tamahan dan rasa hormat dari seluruh 

karyawan merupakan salah satu contoh produk intangible yang sederhana 

tapi sangat berdampak pada pembentukan citra hotel. Agar fasilitas hotel 

dapat berfungsi, maka disertai dengan pelayanan, adapun pelayanan tersebut 

dapat berupa : corak/ gaya pelayanan yang diberikan oleh para karyawan, 

pelayanan dapat juga berupa waktu buka restoran, pelayanan dan penyajian 

makanan dan minuman di restoran. Pada era ini persaingan bisnis perhotelan 
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yang paling ketat adalah kemampuan hotel untuk memberikan pelayanan 

yang terbaik. 

j. Pengertian Pelayanan 

Dalam manajemen Tjipto (2012:14), dijumpai setidaknya empat lingkup 

definisi konsep pelayanan (service) , salah satunya yaitu pelayanan (service) 

merefleksikan proses yang mencangkup penyampaian produk utama, interaksi 

personal, kinerja dalam artian luas (termasuk di dalamnya drama dan ketrampilan), 

serta pengalaman pelayanan. 

Gronos dalam Kirom (2010:20) mendefinisikan pelayanan adalah 

usaha/tindakan pemasaran untuk memberikan produk terbaik pada konsumen agar 

tidak kehilangan pasarnya. Sedangkan menurut Oxford Advance Learner’s 

Dictionary dalam Rahmayanty (2010:12) pelayanan “merupakan system yang 

melakukan sesuatu yang dibutuhkan publik, organisasi, pemerintah atau perusahaan 

swasta dalam periode waktu yang lama, tidak berwujud, dan memudahkan”. 

Menurut pengertian tersebut pelayanan dapat diartikan sebagai jasa atau servis yang 

disampaikan oleh pemilik jasa yang berupa kemudahan, kecepatan, hubungan , 

kemampuan, dan keramah-tamahan yang ditunjukan melalui sikap dan sifat yang 

dapat melampaui harapan-harapan dari para pelanggan untuk kepuasan konsumen. 

Pelayanan yang baik harus didukung oleh kecakapan sumber daya manusia sebagai 

pelaksana layanan dan berhubungan langsung dengan pelanggan. 

Suchaeri (2012:148) menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi 

kemampuan staf pelayanan dalam memberikan pelayanan dalam memberikan 

pelayanan kepada konsumen yaitu nilai-nilai kerja, yang akan dipengaruhi oleh 
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kejujuran, tanggung jawab, dedikasi dan komitmen untuk melayani, semangat 

kerja, penguasaan ketrampilan berkomunikasi dengan konsumen, penguasaan 

teknologi informasi, dan supervise atasan. 

k. Karakteristik Pelayanan 

Ada empat karakterisitik pokok pada pelayanan yang membedakan dengan 

barang, dalam Tjiptono (2012:14) yaitu : 

1). Intangibility (tidak berwujud) pelayanan bersifat intangible, artinya tidak dapat 

dilhat, dirasa, diraba, dicium, atau didengar sebelum dibeli. Konsep intangible ini 

sendiri memiliki dua pengertian (Berry dalam Enis dan Cox) dalam Peter J. Paul 

(2008), yaitu : 

a). Sesuatu yang tidak dapat disentuh atau diraba 

b). Sesuatu yang tidak mudah didefinisikan, diformulasikan, atau dipahami 

secara rohaniah. 

2). Inseparability (tidak terpisahkan) dalam sebagian besar jasa pariwisata 

penyediaan layanan dan pelanggan harus hadir agar transaksi dapat terjadi. 

Karyawan yang berhubungan dengan pelanggan adalah bagian dari produk. 

3). Variability (bervariasi) mutu pelayanan bergantung pada siapa yang menjadi 

penyedia pelayanan, serta kapan dan dimana pelayanan disediakan. Pelayanan 

dihasilkan dan dikonsumsi secara bersamaan. Permintaan dan berfluktuasi 

mempersulit penyerahan produk secara konsisten dalam permintaan puncak. 

Kontak yang sangat tinggi antara penyedia pelayanan dan tamu berarti konsistensi 

produk bergantung pada ketrampilan dan kinerja penyedia pelayanan saat terjadi 

transaksi. 
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4). Perishability (mudah musnah) pelayanan tidak dapat disimpan. Bila para 

penyedia pelayanan ingin memaksimalkan pendapatan, maka mereka harus 

mengelola kapasitas dan permintaan karena persediaan yang tidak terjual dapat 

dijual dikemudian hari. 

 

l. Pengeertian Variasi Makanan 

Makanan bervariasi sangatlah penting terutama untuk memastikan tubuh 

mendapatkan segala nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Hal ini disebabkan tidak 

ada satu makanan pun yang memiliki nutrisi yang sangat lengkap. Mungkin setelah 

memakan 5 hingga 10 jenis makanan, baru akan mendapatkan nutrisi yang lengkap 

untuk tubuh. 

Dalam satu jenis makanan selain mengandung nutrisi yang baik bagi tubuh 

juga mengandung beberapa zat yang merugikan yang mungkin disebabkan oleh 

proses pengolahan, seperti racun pestisida dan sisa kotoran karena pencucian yang 

kurang bersih. Dalam dosis normal, tubuh manusia akan secara alami mengurangi 

zat-zat merugikan tersebut hingga tidak berbahaya lagi bagi kesehatan. Namun jika 

racun-racun tersebut dikonsumsi secara terus menerus, maka racun tersebut akan 

melebihi dosis yang dapat diurai oleh tubuh yang akhirnya akan mengganggu 

kesehatan dan dapat menimbulkan penyakit bahkan penyakit yang kronis dan 

berbahaya. Makanan bervariasi juga menghindari kebosanan. Selain 

memperhatikan zat-zat gizi makro yaitu karbohidrat, lemak, protein, pola makanan 

bergizi seimbang juga mencakup zat-zat mikro yaitu vitamin dan mineral,  dan tentu 

termasuk air. Pola makanan bergizi seimbang mengatur secara proposional 
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keragaman golongan makanan, baik dalam jenis maupun jumlah sesuai kebutuhan 

tubuh. 

1). Karbohidrat 

Karbohidrat dikenal sebagai sumber energi utama bagi tubuh, sehingga 

digolongkan sebagai makanan pokok. Sumber karbohidrat dalam sumber makanan 

di Indonesia adalah beras. Di beberapa daerah, selain beras digunakan juga jagung 

,ubi, sagu, sukun, dan lain-lain. Sumber karbohidrat yang baik adalah yang masih 

mengandung serat. Ada serat yang larut dalam air dan tidak dapat larut. Walaupun 

keduanya tidak memberikan zat gizi pada tubuh, namun erat dalam memberikan 

manfaat bagi tubuh. Serat yang larut dalam air dapat mengikat lemak disaluran 

pencernaan dan membuangnya bersama kotoran, sehingga pada akhirnya akan 

menurunkan tingkat kolestrol jahat. Serat ini juga mengatur penggunaan guka oleh 

tubuh dan menahan rasa lapar. Serat yang tidak larut dapat membantu mendorong 

sisa makanan melewati saluran pencernaan dan membuang menunjang BAB 

teratur. Pada prinsip gizi seimbang konsumsi gula dibatasi, karena itu pada Tupeng 

Gizi Seimbang (TGS) gula diletakkan di puncak. Konsumsi makanan bergula 

berlebih mendorong timbulnya kegemukan dan segala akibatnya seperti diabetes. 

Para pakar menetapkan rentang konsumsi-konsumsi karbohidrat sebesar 45-46 

persen energi total. 

2). Lemak 

Lemak merupakan sumber energi. Didalam makanan lemak berfungsi 

sebagai pelezat makanan sehingga orang cenderung lebih menyukai makanan 

berlemak. Lemak membantu tubuh menyerap vit A, D, E dan K sebagai pelindung 
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berbagai organ tubuh. Fitosterol adalah senyawa menyerupai kolestrol yang banyak 

ditemukan dalam sayuran, kacang- kacangan, dan minyak kacang-kacangan. 

Fitosterol tidak diproduksi oleh tubuh. Jadi satu-satunya sumber fotosterol adalah 

makanan. Fitosterol memiliki fungsi yang sama sebagai penurun kolestrol dalam 

tubuh. Merupakan komponen penting membrane sel dan diperlukan untuk sintesis 

hormone seksual dan asam empedu. Pola makan yang kaya fitosterol dikenal dapat 

mengurangi kolestrol total dan kolestrol. 

3). Protein 

Protein terdiri dari asam amino diantaranya ada yang esensial karena tidak 

bisa dihasilkan oleh tubuh dan hanya diperoleh dari makanan. Protein memberikan 

banyak manfaat bagi tubuh. Yang pertama dan yang terpenting, protein 

bertanggung jawab untuk pertumbuhan dan pemeliharaan semua sel dan struktur 

tubuh, seperti tulang, otot,sel ,darah, kulit dan rambut. Protein juga merupakan 

unsur utama enzim, yang membantu banyak reaksi kimia dalam tubuh. Dengan 

kedelai sebagai pengecualian, hanya protein hewani yang mengandung senyawa 

asam amino dalam jumlah yang cukup. Adapun makanan nabati (sumber protein 

nabati) mengandung asam- asam amino yang kurang lengkap., kecuali bila kacang- 

kacangan dikonsumsi secara kombinasi/ bervariasi, sesuai dengan prinsip pertama 

Gizi seimbang. 

4). Vitamin dan Mineral 

Vitamin dan mineral adalah zat gizi mikro yang memperlancar proses 

pembuatan energi dan proses biologis lainnya yang diperlukan untuk 

mempertahankan kesehatan. Ada banyak vitamin dan mineral yang dikenal luas, 
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namun ada beberapa yang masih menjadi masalah utama yang banyak dialami 

Negara berkembang, termasuk Indonesia. Vitamin- vitamin yang menjadi masalah 

kesehatan masyarakat adalah vitamin A. Berbagai vitamin B, khususnya folat, 

vitamin B1, B2 dan B12, sedangkan mineral-mineral yang menjadi masalah 

kesehatan masyarakat adalah yodium, zat besi dan zat seng. Jenis mineral lain 

seperti kalsium, mungkin merupakan masalah bagi sekelompok orang yang secara 

klinik terkait dengan resiko penyakit, tetapi bukan masalah kesehatan masyarakat. 

Vitamin dan mineral terutama banyak terdapat dalam sayur dan buah. Untuk 

mempertahankan kandungan vitamin dan mineral, sayur sebaiknya dihidangkan 

dalam bentuk mentah secara dicuci bersih dan setengah matang sebagai salad 

ataupun lalapan. 

5). Air 

Air merupakan zat gizi dan unsur yang paling berlimpah dalam tubuh.  

Maka mudah seseorang makin banyak kandungan air dalam tubuhnya. Janin 

mengandung air dalam tubuhnya. Janin mengandung air kira- kira 98%, tubuh bayi 

sekitar 75% dan tubuh orang dewasa 50-65%. Air penting untuk kehidupan kondisi 

masing- masing sel.Air penting bagi tubuh, seperti pengatur suhu tubuh , “bantal” 

system saraf, cairan otak dan sumsum tulang belakang. Air diperlukan untuk 

melakukan banyak reaksi kimia penting pencernaan dan metabolism. Kebutuhan air 

untuk menjaga keseimbangan tubuh, keseimbangan air dapat dipengaruhi oleh 

umur, aktifitas fisik, suhu, pola makan status kesehatan (seperti saat hamil dan 

menyusui), serta demam. Pada masyarakat umum, jumlah air dapat dikonsumsi 

minimum 2 liter atau 8 gelas perhari. 
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BAB III 

PEMBAHASAN 

 

A. DESAIN PENELITIAN 

Menurut Sugiyono (2003: 11) penelitian berdasarkan tingkat eksplanasinya 

(tingkat kejelasan) dapat digolongkan sebagai penelitian diskriptif adalah 

penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu 

variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau 

menghubungkan dengan variabel yang lain. 

Sedangkan Menurut Sugiyono, (2003:14) terdapat beberapa jenis penelitian 

antara lain: 

1.   Penelitian kuantitatif, adalah penelitian dengan memperoleh data yang 

berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan. 

2.   Penelitian kualitatif, data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, 

skema, dan gambar. 

Berdasarkan teori tersebut diatas, maka penelitian ini merupakan 

penelitian deskriptif kuantitatif, data yang diperoleh dari sampel populasi 

penelitian dianalisis sesuai dengan metode statistik yang digunakan kemudian 

diinterprestasikan. 
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GAMBARAN UMUM HOTEL 

B. PROFIL PERUSAHAAN 

Nisshinkan Hotel Manza Onsen Jepang  

 

Gambar 3.1 Nishinkan Hotel 

 Nisshinkan terletak di Joshinetsu Kogen National Park dan berada 1800 

meter di atas permukaan laut. Akomodasi ini menawarkan 9 pemandian air panas, 

termasuk pemandian indoor dan outdoor untuk umum, serta pemandian yang dapat 

dipesan untuk penggunaan pribadi. Semua kamar menghadap pegunungan di 

sekelilingnya. 

 Masing-masing kamar luas menyediakan tempat tidur bergaya Barat dan 

area tempat duduk bergaya Jepang dengan lantai tatami dan TV layar datar. Jubah 

yukata dan the hijau tersedia di kamar. 

 Ruang makan di akomodasi menawarkan sarapan dan makan malam 

bergaya prasmanan, yang meliputi hidangan panas dan dingin. Mesin penjual 

minuman otomatis juga tersedia. 
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 Fasilitas yang ditawarkan meliputi karaoke, pijat, dan meja depan 24 jam. 

Lereng sky Manza Onsen berjarak 650 meter dan hotel menyediakan kursus ski 

dengan ruang penyimpanan peralatan ski. Gunung Shirane, gunung berapi yang 

aktif dengan danau kawahnya, terletak sejauh 5 km. 

 Stasiun Manza Kawaguchi berjarak 45 menit berkendara dari Hotel 

Nisshinkan, sementara stasiun Karuzawa berlokasi sejauh 53 km. Tempat parker di 

akomodasi tersedia gratis. 

 Sebagian besar akomodasi yang disediakan oleh hotel Nisshinkan ini adalah 

ryokan, ryokan adalah penginapan tradisional Jepang. Akomodasi ini biasanya 

memiliki permandian umum, makan malam dengan berbagai sajian, ruang komunal 

tempat bersantai untuk tamu, dan kamar- kamar dengan lantai tatami yang 

dilengkapi matras futon. Layaknya sebuah hotel, ryokan juga bervariasi (dari yang 

ekonomis sampai mewah). Berabad- abad yang lalu, ryokan merupakan rumah 

singgah gratis untuk pelaku perjalanan jauh, namun sekarang sudah berkembang 

menjadi tujuan wisata popular untuk relaksasi di mata air mineral yang berkhasiat. 

Apa perbedaan untama antar aryokan dan hotel? 

 Berbeda dengan hotel yang kamarnya hanya merupakan tempat bermalam, 

ryokan lebih dari sekedar tempat untuk tidur. Di Jepang, banyak orang berpergian 

jauh hanya untuk bersantai di mata air panas alami dan menikmati makan malam 

dengan berbagai hidangan sehingga, menginap di ryokan menjadi pengalaman 

tersendiri. Ryokan biasanya memiliki kamar-kamar bergaya Jepang dengan lantai 

tatami dan kasur futon, alih-alih lantai berkarpet dan tempat tidur bergaya Barat. 

Selain itu, Anda harus melepaskan sepatu di pintu masuk akomodasi atau sebelum 
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memasuki kamar. Ryokan modern mungkin menyediakan makan prasmanan di area 

makannya sedangkan ryokan tradisional memberikan makan malam di kamar. 

Beberapa ryokan mungkin memiliki kamar mandi pribadi sementara sisanya 

memiliki kamar mandi yang digunakan bersama. 

 Selain itu Hotel Nisshinkan memiliki nama yang cukup terkenal karena 

merupakan hotel yang menyediakan tempat pemandian air panas tertinggi di 

Jepang. Hotel Nisshinkan sendiri telah berdiri lebih dari seratus tahun yang lalu dan 

sekarang hotel Nisshinkan dipimpin oleh Kazumasama Kuroi Wa- San yang 

merupakan investor terbesar dalam pendirian hotel tersebut. 

 

1. Visi Dan Misi Nisshinkan Onsen Hotel Manza 

Visi Nisshinkan Onsen Hotel Manza 

 “Always do our best in everything, give the best service to the customer, and 

give the best of doing teamwork” 

Misi Nisshinkan Onsen Hotel Manza 

 Misi Nisshinkan Onsen Hotel Manza adalah berkomitmen melayani 

pelanggan dengan gaya khas Jepang dengan kualitas Internasional, yang didasarkan 

pada : 

a. Mengembangkan diri untuk perusahaan dan staff. 

b. Berusaha memuaskan tamu, baik dari dalam maupun luar negeri. 

c. Loyalitas staff  yang harus di terapkan. 

d. Menciptakan produk yang mencerminkan traditsional Jepang yang 

berkualitas. 
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2. Struktur Organisasi Nisshinkan Onsen Hotel Manza 

 

Organisasi adalah pengelompokkan secara teratur suatu kerja sama orang- 

orang yang bekerja untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sebagai usaha 

perhotelan harus memiliki organisasi karena dengan organisasi seluruh karyawan 

hotel akan mendapatkan informasi yang jelas tentang: 

a. Batas tentang jalur wewenang serta tanggung jawab. 

b. Departemen dan staff-staff yang ada di dalam hotel. 

c. Fungsi tugas masing- masing departemen. 

d. Jalur –jalur informasi instruksi. 

e. Hierarki jabatan yang ada dalam hotel tersebut. 
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Susunan organisassi hotel adalah susunan para pemegang fungsi dan jabatan 

dari tingkat yang paling bawah dalam suatu organisasi hotel. Tetapi bentuk suatu 

organisasi hotel berbeda -beda antara hotel yang satu dengan yang lainnya. Adapun 

struktur organisasi beserta job description Nisshinkan Onsen Hotel Manza terdiri 

dari:  

a. General Manager 

General Manager adalah puncak pimpinan dari sebuah struktur 

organisasi hotel. Ia bertanggung jawab atas keseluruhan 

penyelanggaraan hotel dan kinerja seluruh karyawan. 

b. Assistant General Manager atau Executive Assistan Manager 

Struktur Organisasi yang ke dua hotel adalah: Assistant General 

Manager atau Executive Assistant Manager adalah wakil General 

Manager. Jabatan ini pula umumnya ada di hotel- hotel besar di mana 

General Manager perlu dibantu dan didukung oleh Assistan General 

Manager. Penanganan tugas –tugas manajemen yang telah dirumuskan 

dan diarahkan oleh General Manager dilaksanakan dan dikomunikasikan 

kepada Assistant General Manager. Selanjutnya diteruskan ke 

Departemen Head. 

c. Contoller 

Controller adalah akuntan internal hotel. Controller bertanggung 

jawab atas efektivitas pengelolaan administrasi dan penyajian data 
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keuangan yang disusun setiap hari. Ia akan diminta pendapat dan 

pandangannya dalam hal keuangan hotel. 

d. Plant Engineering 

Plant Engineering adalah pejabat yang bertanggung jawab atas 

pemeliharaan, pengelolaan, dan perbaikan seluruh asset yang meliputi: 

gedung hotel, perlengkapan mekanik dan elektronik, dan energi hotel. 

Pengelolaan listrik, gas, dan air adalah tanggung jawab plant engineer. 

e. Executive Housekeeper 

Executive Housekeeper adalah pemimpin departemen yang 

memiliki kemampuan merencanakan, mengorganisasi, dan mengevaluasi 

pekerjaan dibidang housekeeping. Iabertanggung jawab atas kebersihan 

kamar –kamar tamu dan area umum yang dimiliki hotel. 

f. Human Resources Development Manager 

HRD Manager adalah pejabat yang bertugas mengelola sumber 

daya manusia untuk keberhasilan hotel. HRD Manager harus menguasai 

hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan 

ketenagakerjaan,baik lokal, nasional, maupun internasional. Ia bertugas 

menerima dan mengangkat pegawai baru, menyelenggarakan semua 

administrasi kepegawaian dan kegiatan karyawan, serta mengadakan 

pelatihan terhadap karyawan. 
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g. Recreation Director 

Recreation Director adalah pejabat yang bertugas mengelola 

kegiatan hotel yang berkaitan dengan kegiatan rekreasi di area hotel. 

h. Marketing and Sales Director 

Marketing and Sales Director adalah pejabat yang menentukan 

keberhasilan hotel dalam menjual produk hotel kepada konsumen. 

i. Front Office Manager 

Fo Manager adalah pejabat hotel yang bertanggung jawab atas 

pengelolaan kantor depan. 

j. Security Director 

Security Director bertanggung jawab atas keamanan hotel secara 

keseluruhan. Ruang lingkup pengamanan hotel meliputi para karyawan, para 

tamu, dan aset hotel. Security perlu menciptakan kondisi yang aman sehingga 

tamu betah tinggal di hotel dan para karyawan bekerja dengan nyaman. 

3. Produk dan Jasa yang ditawarkan Nissinkan Onsen Hotel Manza 

Adapun Fasilitas yang ditawarkan di Nisshinkan Onsen Hotel Manza adalah 

kamar hotel, ruang Meeting, restaurant, fun-games, watersport,flying fox, airsoft-

guns, paintball, bowling, billiard, ATV, yang dapat memanjakan tamu hotel apabila 

berkunjung ke Nisshinkan Onsen Hotel Manza serta fasilitas-fasilitas lain yang 

menunjang kebutuhan tamu hotel pada saat menginap dan juga factor lingkungan 

sekitar hotel yang sangat mendukung. 
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1. Rooms 

Nisshinkan Onsen Hotel Manza memiliki 164 kamar, terdiri dari kamar yang 

berjenis tradisional maupun modern room / western room. 

2. Food & Baverage Outlets 

Kamakusa Main Restaurant yang menyediakan hidangan makanan Jepang, 

Western India, China dan Korea. Main Restaurant tempat dimana 

dilakukannya sarapan pagi, makan siang, dan juga makan malam dengan 

kapasitas mencapai 150 orang. Restoran ini terletak di sebelah front office desk 

dan lounge. Restoran Kamakusa buka pada pukul 06:30 WIB sampai 23:00 

WIB. 

Main Restaurant yang menediakan hidangan makanan Indonesia, 

western, India, Cina, dan Korea. HARRIS Café Berada di lantai satu yang 

merupakan coffee shop Nisshinkan Onsen Hotel Manza tempat sarapan pagi, 

makan siang dan juga makan malam. Restoran ini terletak disamping kanan 

Sport bar dengan kapasitas 87 kursi. HARRIS Café buka pada pukul 06:30 

WIB sampai 23:00 WIB. 

3. Café 

Café berada pada sebelah kiri Restoran Kamakusa dengan kapasitas 15-

20 tempaty duduk mulai buka pada pukul 08:00 WIB sampai 24:00 WIB. Cafe 

ini menyediakan segala jenis minuman baik minuman mocktail (non alcohol) 

maupun cocktail ( alcohol). 
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Café yang menyuguhkan ruangan karaoke bagi tamu, ruangan 

berkumpul dengan keluarga maupun teman bagi tamu hotel dengan 

mengonsumsi snack atau minuman. 

4. Fasilitas Penunjang 

Nisshinkan Onsen Hotel Manza memberikan fasilitas penunjang 

kepada tamu, yang bertujuan untuk membuat tamu merasa nyaman apabila 

menginap di hotel ini, fasilitas penunjang yang ditawarkan diantaranya 

adalah: 

Sport and Recreation: 

b. Yoga 

c. Running Track 

d. Table Tennis 

e. Snowboard (only on board) 

f. Karaoke 

Fasilitas Lainnya: 

a. WIFI for Internet Accsess 

b. Laundry Service 

c. Garden and outdoor hot water pool area 

d. 24 hours security 

e. Concierge / Bellboy service 

f. Wake up Call 

g. Personalize check in 
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h. Shuttle Bus to Tokyo 

i. Welcome drink  

j. Outdoor dan indoor activities 

 

4. Gambaran Umum Food And Baverage Departement di Manza Hotel 

1. Food And Baverage Product 

Food and Beverage Product di hotel ini mempunyai tugas dan tanggung 

jawab dalam membuat, menyiapkan dan menyajikan makanan dan minuman untuk 

keperluan restaurant, banquet, dan kebutuhan lain yang terkait, dari para tamu hotel 

yang menginap maupun yang tidak menginap di hotel dan dikelola secara 

komersial serta professional. 

2. Food And Beverage Service 

Food and Beverage Service merupakan departemen yang bertugas dalam 

pelayanan ketika menyajikan makanan dan minuman kepada tamu yang di miliki 

oleh hotel. 

a. Restaurant 

Pelayanan yang dilakukan di dalam restoran oleh para waiter ketika tamu 

makan di dalam restoran. 
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b. Banquet 

Pelayanan yang dilakukan oleh para waiter di dalam suatu acara yang 

diselenggarakan di hotel. 

c. Bar 

Pelayanan yang di berikan kepada tamu yang berada di area bar hotel. 

d. Room Service 

Pelayanan makanan dan minuman untuk tamu yang memesan dari kamar. 

 

3. Pelaksanaan Tugas Akhir 

Penulis melaksanakan On The Job Trainning di Hotel Manza Onsen pada 

tanggal 17 februari 2018- 17 mei 2018. Penulis melaksanakan on the job training 

di 1 departement, yaitu Food And Beverage Departement. 

Hotel Manza menerapkan 1 shift kerja pada Food and Baverage 

Departement Penulis memulai kerjanya pada jam 06:00 – 10:00. Pada jam itu 

penulis di tugaskan untuk menyusun makanan yang akan di hidangkan pada tamu 

untuk breakfast dan menyiapkan makanan yang akan di gunakan untuk dinner nanti. 

Setelah itu penulis mendapatkan sarapan dan jam istirahat dari jam 10:00- 14:30. 

Penulis mulai bekerja lagi pada jam 15:00 – 17:00 setelah itu penulis mendapatkan 

makan malam dan istirahat sampai jam 18:00. Penulis mulai bekerja kembali pada 

pukul 18:00- 21:00. Pada jam itu penulis bertugas mempersiapkan hidangan yang 

akan di hidangkan pada saat dinner dan mempersiapkan bahan makanan yang akan 

digunakan untuk breakfast. Penulis juga mempunyai tugas untuk membantu 

membersihkan peralatan dapur. 
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4. Work Sheet 

Dalam pelaksanaan pekerjaannya, penulis akan menuliskan pekerjaan yang 

dilakukan selama melakukan On The Job Traning di Kitchen Departement di hotel 

Manza Onsen. 

a. F&B Product 

1). Pukul 07:00-10:00 

2). Memakai seragam, mencuci tangan, dan memakai masker 

3). Menyiapkan Bahan makanan yang telah di siapkan untuk 

Breakfast  

4). Menyiapkan makanan yang akan digunakan untuk Dinner  

5). Menyuci persediaan makanan yang telah habis 

6). Mengisi persediaan makanan yang telah habis 

7). Setelah semua pekerjaan selesai penulis di haruskan oleh Head 

chef untuk pulang pada jam 10:00 

b. Pukul 15:00 – 21:00 

1). Memakai seragam, mencuci tangan, dan mengenakan masker 

2). Menata puing yang akan di gunakan untuk menyiapkan makanan 

3). Mempersiapkan makanan yang akan di gunakan Dinner 
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5. Analisis Pekerja Harian Food And Beverage Departement Hotel Nisshinkan 

Manza Onsen Jepang 

Dalam hal mempertahankan dan menambah pendapatan hotel, Food and 

Beverage Departement juga memiliki cara sendiri seperti, memiliki berbagai 

macam variasi menu yang akan di jual pada tamu: 

a. Upaya Yang Digunakan Dalam Membuat Variasi Menu Makanan Hotel 

Nisshinkan Manza Onsen 

1). Membuat Promosi Paket Menu Makanan 

Kegiatan acara- acara besar seperti Hari Agama Shinto , Natal, Tahun baru 

dan acara besar lainnya tentu akan menjadi daya Tarik sendiri bagi para 

tamu yang ingin menikmati spesial menu promo restaurant di hotel. 

Promosi ini guna memberikan informasi kepada tamu tentang menu variasi 

makanan dan minuman, contoh promo restaurant Hotel Manza Onsen 

dilaksanakan pada saat acara-acara tertentu saja. Seperti Hari-hari besar 

yang dilaksanakan setiap tahunnya di Jepang. Dimana menu menu makanan 

yang disajikan sebagian besar berbahan dasar Seafood atau ikan –ikanan. 

 

Menu Promo “You Can All Eat” 

Appetizer  : Sushi , Sashimi, Onigiri, Teppanyaki, Takoyaki. 

Main Course : Nasi Putih, Nasi Goreng khas Gunma, Aneka bebakaran  

(Ikan bakar ,cumi, udang, bakso ikan), Soba kepiting, Aneka Ramen  

seafood.  
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Dessert : Dorayaki, Tiramisu, Cheese cake, Mochi 

b. Pentingnya Variasi Menu Makanan Yang Diberikan Kepada Tamu 

Menu –menu yang disajikan di restoran pastinya memiliki berbagai 

ragam jenis dari Appetizer, Main Course dan Dessert. Menu-menu di hotel 

tidak akan selalu tetap, Food and Beverage Departement akan melakukan 

refreshment menu atau menampilkan menu masakan yang baru. Hal ini 

dilakukan untuk mengurangi kebosanan terhadap tamu.  
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Pada akhirnya penulisan tugas akhir ini, penyusun dapat mengambil 

kesimpulan setelah melakukan observasi secara langsung selama melakukan 

program On The Job Training di hotel Nisshinkan Manza Onsen Jepang. 

1. Hotel Nisshinkan Manza Onsen berlokasi di Kota Gunma sebelah barat kota 

Tokyo yang dapat di tempuh selama 4 jam dari kota Tokyo melalui jalur darat. 

Hotel Nisshinkan Manza Onsen adalah hotel bintang 4 (****). 

2. Pada dasarnya Food And Beverage Departement merupakan bagian yang 

terpenting dalam suatu hotel, karena merupakan sumber utama/ sumber 

keuntungan terbesar bagi pendapatan hotel. 

3. Membuat Variasi Menu Makanan dan minuman sangat penting untuk 

menghindari rasa bosan pada tamu. 

B. Saran 

1. Saling menjaga komunikasi yang baik antar department agar operational 

berjalan lancer. 

2. Staff Kitchen baiknya memberi arahan yang lebih spesifikasi kepada anak 

training sesuai Job Desk. 
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LAMPIRAN 

 

 

 Gambar Toko Daisu Manza Onsen 

 Gambar Pemandian Air Manza Onsen 

  Buffet Manza Onsen Gunma Jepang 

 Contoh kamar Manza Onsen Jepang 
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