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BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Berdirinya Hotel Rauda Pekanbaru

Hotel Rauda adalah perusahaan perorangan beralamatkan di Jalan

Tengku Zainal Abidin No. 2-4 Pekanbaru, Kecamatan Pekanbaru Kota

Kelurahan Kota Tinggi. Awalnya Hotel Rauda adalah rumah tinggal dan

tempat praktek Dr.H.Rasanuddin. yang terdiri dari  enam kamar. Kemudian

dengan semakin berkembangnya Kota Pekanbaru. Banyak pembisnis atau

pengusaha yang berkunjung dan menanamkan sahamnya di Pekanbaru.

sehingga mereka juga membutuhkan tempat peristirahatan atau penginapan.

Pada tahun 1978 penginapan ini juga menambah jumlah kamarnya dan dengan

bertambahnya jumlah kamar maka penginapan ini berubah menjadi Wisma

dari tahun 1978 sampai 1993 yang dikenal pada saat itu “ WISMA RAUDA”.

Semakin pesatnya perkembangan kota Pekanbaru dan juga sangat

memberikan keuntungan bagi usaha dibidang jasa khusunya perhotelan maka

Wisma Rauda juga meningkatkan pembenahan dan penambahan jumlah

kamar pada tahun 1993 sehingga Wisma Raudah berubah menjadi Hotel

Melati Tiga yang dikenal dengan nama “HOTEL RAUDA”. 1

Dengan banyaknya jumlah pengunjung tentunya kebutuhan pelayanan

semakin ditingkatkan, sehingga Hotel Rauda mengumpulkan informasi lewat

tamu untuk kemajuan hotel ini yaitu dengan jalan memasukkan selebaran

angket setiap kamar hotel. Adapun tujuannya yaitu untuk mengetahui apa-apa

1 Adrizal, General Manager Hotel Rauda Pekanbaru , Wawancara 13 November 2013
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yang harus ditambah, dibenahi ataupun pelayanan mana yang harus

ditingkatkan. sehingga apa yang diharapkan tercapai dan para tamu merasa

puas apabila menginap di Hotel Rauda.

Secara berlahan pengelolan Hotel Rauda mulai menerapkan pelayanan

berbasis syariah yaitu dimulai awal tahun 2004. Mulai menanamkan nilai

syariah pada seluruh karyawan dimulai dari penampilan dan kemudian sistem

pelayanan. Hotel Rauda  Pekanbaru merupakan  Hotel berbintang satu yang

landasan operasional dan pelayanannya menurut prinsip syariah, walaupun

belum ada aturan yang baku dari DSN MUI, namun dalam pengelolannya dan

pelayanan karyawannya menerapkan prinsip syariah.2

B. Visi dan Misi dan Motto Hotel Rauda

1. Visi

Memberikan pelayanan yang terbaik dan maksimalkan kepada Customer

2. Misi

Menjalankan dan mengembangkan produk dan jasa hotel yang halal,

maslahat, memberikan manfaat optimal dan disukai orang

3. Motto

Your Home In Peknbaru

2 Harwanis, (Marketing dan Reservation) , Wawancara, 13 November 2013
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C. Sturuktur Organisasi Hotel Rauda

Struktur Organisasi
Hotel Raudah Pekanbaru

Secara garis besar tugas dan wewenang masing-masing bagian pada

hotel Aziza Pekanbaru adalah sebagai berikut :

a. General Manager

General Manager adalah pimpinan tertinggi yang bertanggung

jawab untuk membawahi, mengatur, mengawasi semua kegiatan yang

dilakukan oleh bawahannya. Bertanggung jawab kepada Owner atau

pemilik dan pimpinan Hotel Rauda Pekanbaru.
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b. Chief Accounting

1) Bertanggung jawab kepada Owner dan General Manager

2) Menerima dan mengecek laporan Front Office, Coffe Shop, Mini Shop,

Laundry, Kitchen, Penjualan Banquet, Penerimaan tagihan A/R.

3) Mencatat buku kas besar (uang masuk dan kas kecil)

4) Menyimpan uang yang masuk ke dalam laci, kas kecil dan credit card

diserahkan kebagian pengeluaran (petty cash)

5) Menyerahkan Guest Account ke bagian Account Receivable, Room

Sales Recapitulation kebagian Marketing.

6) Memeriksa laoran Coffe shop, Mini Shop, Laundry, penerimaan

tagihan A/R.

7) Melakukan Bill Coffe Shop, Mini Shop yang telah lunas di tempatnya.

8) Memasukkan Bill Laundry Coffe Shop, Mini Shop yang belum dibayar

ke masing-masing kotak kamar.

9) Menyerahkan kartu piutang yang telah ditanda tangani dan laporan

harian penjualan barang Mini Shop (warna merah) ke bagian Accoun

Receivable.

10) Mengarsip laporan Coffe Shop, Mini Shop untuk F&B Maneger

11) Mencatat laporan Coffe Shop, Mini shop, Laundry, penjualan acara ke

buku pendapatan (untuk transaksi yang tunai) dan mengarsip

laporannya.

12) Mengecek dan menerima laporan dari front Office

13) Tagihan A/R yang telah dibayar dicatat didala kartu piutang dan

diarsip
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14) Memeriksa laporan dapur dan mengarsipnya untuk Accounting, F&B

Manager

15) Mencatat buku kas masuk

16) Melaksanakan tugas-tugas tambahan yang diberikan atasan

17) Mengikuti semua program atau metting yang diadakan oleh

manajemen hotel.

c. Front Office Manager

1) Bertanggung jawab kepada Executive Assistant Manager

2) Bartanggung jawab atas kelancaran operational seluruh bagian yang

terdapat pada ruang lingkup front office

3) Mengawasi pekerjaan seluruh Staff dan karyawan Departemen Front

Office

4) Bertanggung jawab dalam menindak lanjuti ‘VIP treatmant Form’

dalam pelayanan terhadap tamu-tamu VIP lainnya

5) Bertanggung jawab atas ketersediaan formulir yang digunakan di

Front Office

6) Mengajukan schdule karyawan di front Office Dept, cuti karyawan dan

Extra day yang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan.

7) Menyelesaikan masalah-masalah prosedur Front Office ( misal: selisih

uang dalam laporan FO, dan sebagainya)

8) Meningkatkan disiplin kerja karyawan pada bagian Front Office

Departement

9) Mengikuti semua program metting yang diadakan oleh management.

10) Menjalin hubungan yang baik dengan departement lain yang ada di

Hotel
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d. Housekeeping Manager

1) Bertanggung jawab kepada Executive Assistand Manager

2) Bertanggung jawab atas kelancaran operasional seluruh bagian yang

terdapat ruang lingkup Housekeeping

3) Mengawasi pekerjaan seluruh staff dan karyawan dibagian

Housekeeping

4) Melaksanakan inspeksi kebersihan kamar-kamar tamu secara kontinyu

setiap hari dan melaporkannya sesuai prosedur

5) Membuat jadwal General Cleaning secara reguler

6) Membuat Action plan setiap tentang program baru yang akan

dijalankan pada Housekeeping Departement

7) Menciptakan keharmonisan hubungan kerja dalam lingkungan

Housekeeping

8) Memberikan masukan dan saran dalam hal penyempurnaan standar

prosedur/permasalahan yang tidak bisa diselesaikan

9) Melaksanakan tugas-tugas tambahan yang diperintahkan oleh atasan

10) Mengikuti semua program/ meeting yang diadakan oleh manajemen

hotel

e. Food and Beverage Serdive Manager

1) Bertanggung jawab kepada Executive Assintand Manager

2) Bertanggung jawab atas kelancaran operasional seluruh bagian yang

terdapat pada ruang lingkup F dan B

3) Mengawasi pekerjaan seluruh Staff dan karyawan di bagian F dan B
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4) Mengkoordinir dan memberikan pelayanan terhadap tamu-tamu VIP

sesuai dengan “VIP treatment for” yang diterima

5) Bertanggung jawab atas kebersihan area coffe shop, banquet room,

barang-barang Cutleries, glasssware, chinaware dan linen yang

digunakan di F dan B service

6) Memberikan pengarahan dan pelatihan terhadap karyawan baru pada

bagian F dan B service

7) Ikut serta dalam proses penerimaan karyawan pada bagian F dan B

service Departement

8) Mengajukan kegiatan karyawan di F dan B service Dept, cuti

karyawan dan Extra day yang disesuaikan dengan kebutuhan

perusahaan

9) Bertanggung jawab atas setiap laporan-laporan yang diserahkan oleh F

dan B service kebagian Accounting dan laporan ke atasan

10) Mengikuti semua program/meeting yang diadakan oleh manajemen

hotel

f. Food and Beverage Product (Kitchen) Manager

1) Bertanggung jawab kepada Execitive Assistand Manager

2) Bertanggung jawab atas kelancaran operasional seluruh bagian yang

terdapat pada ruang lingkup Kitchen

3) Bertanggung jawab atas kelancaran operasional di Kitchen

4) Bertanggung jawab atas persedian barang-barang material untuk

keperluan operasional Kitchen

5) Memeriksa dan membuat kapitulasi dari Daily Forms yang dibuat oleh

bawahan
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g. Chief Security

1) Bertanggung jawab kepada Executive Assistand Manager

2) Menjaga keamanan dan keselamatan tamu, barang bawaan selama

menginap di hotel/tamu yang mengadakan acara di hotel

3) Menjaga keselamatan dan keamanan kendaraan karyawan yang

diparkir saat mereka bekerja di hotel

4) Mencatat plat nomor setiap mobil/kendaraan yang diparkir dihalaman

parkir hotel selama mereka menginap atau selama mengadakan acara

di hotel

5) Mencatat data setiap tamu yang akan bertamu dengan management

hotel atau dengan karyawan hotel

6) Memproses dan menyelesaikan perselisihan, keributan tindakan

kriminal (misal:pencurian) atau hal-hal lain yang diberikan dapat

mengganggu ketentraman umum atau melanggar peraturan perusahaan

yang terjadi dalam lingkungan hotel

7) Membuat laporan kepada pihak kepolisian sekitarnya diperlukan

8) Mencatat dan mematuhi setiap karyawan yang keluar/masuk pada saat

jam kerja

9) Mengecek barang-barang bawaan karyawan pada setiap keluar/masuk

hotel

10) Mengisi Log Book dan melaporkan pada shift berikutnya sekiranya ada

pesan atau pekerjaan yang harus dilanjutkan pada shift berikutnya.

h. Human Resource Departement Manager

1) Bertangung jawab kepada Executive Assistand Manager
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2) Recruitment dan penyeleksiaan karyawan

3) Mengawasi pekerjaan seluruh staff dan karyawan

4) Bertanggung jawab atas kesediaan formulir yang digunakan disetiap

Departement

5) Memberi masukan, saran, pendapat, pertimbangan kepada atasan

mengenai karyawan dalam hal promosi, dan surat peringatan kepada

seluruh karyawan

6) Memeriksa Schedule karyawan yang diajukan dari masing-masing

Departement

7) Memberi pengarahan, bimbingan dan pelatihan kepada karyawan baru,

atau magang

8) Mengajukan Action Plan setiap bulan kepada atasan mengenai

program yang akan dijalani

9) Menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan ketenaga

kerjaan

10) Meningkatkan disiplin kerja karyawan

i. Maintanance and Enggineering Manager

1) Bertanggung jawab kepada Executive Manager

2) Bertanggung jawab atas kelancaran operasional engineering dan

pelayanan-pelayanan lainnya yang dibutuhkan oleh hotel dan para

tamu

3) Bertanggung jawab terhadap pemeliharaan dan pemakaian Tools dan

Equipment baru yang dibutuhkan untuk menunjang operasional

Engineering Departement
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4) Mengajukan permintaan dan analisa untuk pembelian Tools atau

Equipment baru yang dibutuhkan untuk menunjang Operational

Engineering Departement

5) Memberikn masukan, pendapat, saran, pertimbangan dalam hal

keadaan karyawan yang berhubungan dengan mutasi, promosi, dan

surat peringatan untuk karyawan pada Engineering Departement.

6) Mengajukan Action Plan setiap bulan tentang program-program yang

akan dijalankan pada Engineering Departement

7) membuat laporan untuk setiap barang inventaris hotel yang rusak atau

sedang diperbaiki.

D. Standar Operation Procedure Karyawan Hotel Rauda Pekanbaru

a. Standar Operation Front Office

1) Masuk kerja sesuai jam kerja shift pagi Pukul 07.00 Wib s/d 15.00

Wib. Shift siang pukul 15.00 Wib s/d 23.00 Wib. Shift malam Pukul

23.00 Wib s/d 07.00 Wib.

2) Berpakaian rapi dan sopan

3) Mengikuti brifing bersama atasan untuk mendapatkan instruksi

tambahan dan informasi terkini

4) Memberi senyuman dan sapaan kepada para tamu hotel

5) Mengunakan kata yang jelas dalam melayani tamu hotel ketika

transaksi pemesan kamar dan menjelaskan harga beserta tipe kamar

b. Standar Operation Housman Luar\

1) Masuk kerja sesuai shift ,shift pagi mulai pukul 07.00 Wib s/d 15.00
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2) Berpakaian kerja rapi, dan menjaga penampilan diri dan selalu

menjaga aroma badan karena aktifitas diruangan tidak ber AC

cenderung berkeringat

3) Mengikuti brifing bersama atasan untuk mendapatkan instruksi

tambahan dan informasi terkini

4) Menyapu halaman parkir depan hotel

5) Menyirami bunga-bunga yang ada diteras dan didekat pos security

6) Membersihkan tempat berwudu pria/wanita,closed, wash basin,cermin

hias, dan tetap menjaga kebersihkan

7) Membersihkan mushalla, meyapu lantai,membersihkan kaca-kaca

8) Melakukan pembuangan sampah ke TPA pasar Mambo pukul 14.30

Wib

9) Bekerja sama dengan house man dalam  untuk kelancaran operasional

kerja

10) Menjadi petugas piket untuk menjaa penitipan sepatu untuk sholat

jum’at dan mengangkat sajadah/ clear up sajadah selesai sholat jum’at

c. Standar Operation Procedure Housman Dalam

1) Masuk kerja sesuai shift ,shift pagi mulai pukul 07.00 Wib s/d 15.00

2) Memakai baju seragam yang sudah ditetapkan dan mengedepankan

kesopanan

3) Mengikuti brifing bersama atasan untuk mendapatkan instruksi

tambahan dan informasi terkini

4) Menyapu seluruh  lantai 1,2,3,4 dan melakukan pengontrolan
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5) Membersihkan tangga karpet apabila kotor maka divakum

6) Menginformasikan ke Coffe Shop bila ada peralatan bekas tamu

dikoridor-koridor ke 116

7) Membantu roomboy apabila ada permintaan pemasangan ektstra bed

kekamar

8) Menjalin kerjasama yang baik sesama Departemen maupun dengan

Departeman lain.

d. Standar Operation Procedure Roomboy

1) Masuk kerja sesuai jam kerja shift pagi Pukul 07.00 Wib s/d 15.00

Wib. Shift siang pukul 15.00 Wib s/d 23.00 Wib. Shift malam Pukul

23.00 Wib s/d 07.00 Wib.

2) Mengunakan seragam dan perlengakapan lainnya

3) Membaca logbook

4) Mengadakan morning Breefing dengan Houskeeping SPV dan

membagi tugas dalam membersihkan Kamar

5) Bersihkan terlebih dahulu tamu yang sudah Check-out, baru kemudian

kamar-kamar yang Occupied yang mint dibersihkan

6) Laporkan jika ada kerusakan barang kamar maupun hilang atau

menemukan barang tamu yang tertingal dikamar kepada

Housekeeeping Supervisor

7) Bila mendapat kamar S/O (Stay Over) tapi Vacant, segera lapor ke Fo

dan tulis di Log Book

8) Apabila ada informasi yang akan disampaikan kepada shift II tulis

kedalam Logbook
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9) Mengikuti program pengajian dan program lainnya yang diadakan oleh

managemen

10) Mengikuti meeting internal Housekeeping setiap minggu3

E. Peraturan Karyawan  dan Para Tamu Hotel Rauda Pekanbaru

a. Peraturan untuk seluruh karyawan Hotel Rauda Pekanbaru

1) Masuk jam kerja sesuai shift, shift satu masuk jam 07.00 s/d  jam

15.00 Wib. Shift dua masuk jam 15.00 s/d 23.00 Wib, dan shift tiga

masuk jam 23.00 s/d 07.00 Wib

2) Wajib mengunakan uniform dan perlengkapan kantor

3) Memakai name tag

4) Mengikuti pelatihan yang diadakan oleh pihak hotel untuk seluruh

karyawan.

b. Peraturan untuk para tamu Hotel Rauda Pekanbaru terdiri dari:4

1) Dilarang berzina

2) Dilarang berjudi

3) Dilarang memakai narkoba

4) Dilarang mabuk-mabukan dan minuman keras

5) Tidak menerima permintaan bill/ pengandaan bill atau kwitansi

6) Merokok ditempat yang dilarang merokok

3 Data Hotel Rauda

4Edmon Dantes, Front Office (FO), wawancara , 15 Januari 2013
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F. Fasiltas yang di Miliki Hotel Rauda

Hotel Rauda Pekanbaru merupakan Hotel Bintang Satu dan didukung

dengan fasilitas yang memadai, diantaranya:5

a. Fasilitas Umum

1) Parking Area

Tempat parkir yang disediakan untuk tamu yang membawa kendaraan

2) Cofee Shop

Tempat sarapan pagi, dan ruangan makan hotel

3) Laundry Service

Fasilitas pencucian pakaian tamu

4) Meeting Room

Ruangan yang digunakan untuk mengadakan rapat dan acara lainnya,

Hotel Rauda menyediakan 2 ruangan untuk Meeting Room, yaitu:

a) NAMIRA I mempeunyai kapasitas 150 orang

b) NAMIRA II mempunyai kapasitas 70 orang

5) Safety Box

Fasilitas tempat penyimpanan barang-barang dan surat-surat berharga

6) Taxi Service

Fasilitas yang digunakan untuk pengantaran dan penjemputan tamu ke

Bandara Sultan Syarif Kasim II. Dan juga melayani penyewaan mobil.

7) Wireless Internet Hotspot

Fasilitas koneksi Internet yang tersedia di area Loby dan Restaurant

Hotel

5 Dokumen Hotel Rauda Pekanbaru
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8) 24 Hour Room Service

Fasilitas yang disediakan untuk melayani tamu dalam pemesanan

makanan dan layanan lainnya.

9) Mushalla

Pelaksanaan sholat  lima waktu dan sholat Jum’at yang dilaksanakan

di Mushalla yang berada di lantai dasar

b. Fasilitas Kamar

1) Air Conditioner

Penyediaaan pendingin ruangan

2) Comfortable Double atau Twin Bed

Penyediaan kamar yang memiliki satu tempat tidur dan dua tempat

tidur

3) Hot and cold Water

Penyediaan air untuk mandi yanng panas dan dingin

4) Shower

Fasilitas mandi yang tidak menggunakan timba

5) Bath Tub

Fasilitas bak mandi yang besar

6) Color TV With Satellite Program

Mengunakan TV warna yang mempunyai siaran dalam dan luar

negri

7) PABX Telephone

Fasilitas telepon yang bisa digunakan oleh tamu
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8) Stationery

Penyediaan alat tulis yang berupa buku dan pensil

9) Prying Mattress dan Holy Quran

Penyediaan sajadah dan Al-Quran

10) Mini Bar

Penyediaan lemari es yang berisi minum kemasan

11) Tea and Coffe Making Facilities

Penyediaan teh dan kopi yang bisa digunakan oleh tamu

c. Tipe Kamar

Tabel II.1
Tabel Tipe Kamar Hotel Rauda Pekanbaru

No Tipe Jumlah Harga  Publish Keterangan

1 Deluxe A 15 kamar Rp.387.850,- Arah jendela ke jalan
2 Deluxe B 10 kamar Rp.363.605,- Arah jendela ke belakang
3 Superior A 16 kamar Rp.339.405,- Arah jendela ke jalan
4 Superior B 9 kamar Rp.315.205,- Arah jendela ke belakang
5 Standard 6 kamar Rp.266.805,- Kamar lebih kecil

Jumlah 56 kamar
Sumber Data : Hotel Rauda Pekanbaru

Tabel di atas menunjukkan bahwa harga kamar sangat menentukan

untuk disetiap hotel, Hotel Rauda Pekanbaru menyediakan beberapa pilihan

tipe kamar bagi tamu yang menginap dihotel. Diantaranya ada tipe Delux A

yang tersedia 15 kamar, yang posisinya menghadap jalan, tipe Delux B 10

kamar, tipe Superior A 16 kamar, tipe Superior B terdiri 9 kamar, dan tipe

standar terdiri dari 6 kamar saja. Harga kamar Hotel Rauda Pekanbaru sangat

bervariasi dan sangat terjangkau bagi tamunya seperti tertera pada tabel diatas.


