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ABSTRAK 

 

Pratiska, Jasmin. 2019. Usaha Room Boy Dalam Menjaga Standar Kebersihan Kamar 

Hunian di Swiss Belhotel Harbour Bay Batam. Program Studi Manajemen 

Divisi Kamar Politeknik Pariwisata Batam. 

Hotel merupakan salah satu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian 

atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan-minum 

serta jasa lainya yang dikelola secara komersial. Sebuah hotel tentunya memiliki 

departmen yang memiliki peranan besar salah satunya adalah housekeeping 

department. Dalam housekeeping department terdapat seksi-seksi yang mendukung 

tugasnya diantaranya room boy yang berperan menciptakan kamar yang bersih, rapi 

dan lengkap guna mendapatkan kesan yang baik bagi tamu yang menginap maupun 

berkunjuang. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian deskriptif 

kualitatif dengan teknik pengambilan data menggunakan metode observasi, metode 

wawancara dan metode dokumentasi. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, 

usaha room boy dalam menjaga standar kebersihan kamar hunian di Swiss Bellhotel 

Harbour Bay Batam dilakukan dengan cara menjalankan job descreption sesuai 

standard operating procedure (SOP), meningkatkan standar kebersihan kamar melalui 

pengecekan ulang kebersihan dan kelengkapan kamar disetiap pengerjaan, pengadaaan 

program mingguan untuk membersihkan tempat-tempat yang jarang terjangkau, 

melakukan general cleaning dan pemberian pelatihan serta guna menjaga standar 

kebersihan kamar hunian dilakukan dengan melakukan step by step cleaning procedure 

sesuai dengan ketentuan pihak manajemen hotel.  

Kata Kunci: Hotel,  Housekeeping,  Room Boy, Standar kebersihan kamar, Kepuasan 

tamu 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Pariwisata merupakan salah satu  kebutuhan  manusia. Selain itu pariwisata 

juga merupakan sumber penghasilan yang bisa diandalkan. Kemajuan yang amat 

pesat di bidang industri dan telekomunikasi disertai dengan perkembangan 

ekonomi sejumlah negara, menyebabkan orang memiliki keinginan berwisata dari 

tempat satu ke tempat yang lain. Hal ini memicu industri pariwisata di Indonesia 

untuk meningkatkan pelayanan yang baik bagi para wisatawan. Pemerintah telah 

melakukan penambahan beberapa sarana dan prasarana ataupun hanya sekedar 

membenahi sarana yang sudah ada supaya menjadi lebih baik. Selain itu, masih 

banyak lagi upaya pemerintah daerah maupun pemerintah pusat guna 

mempromosikan pariwisata yang ada di Indonesia. 

Salah satu sarana yang mampu menunjang perkembangan pariwisata di 

Indonesia adalah sarana akomodasi yang diwujudkan dalam bentuk bangunan yang 

kita sebut dengan hotel. Sektor bisnis ini memiliki peranan yang cukup besar dan 

penting dalam kaitannya di dunia kepariwisataan. Oleh karena itu, keberadaan hotel 

dituntut untuk selalu menjaga kualitas guna memenuhi kebutuhan tamu yang 

datang dan menginap serta menggunakan fasilitas yang ada didalam hotel tersebut. 

Salah satu departemen yang mempunyai peranan penting dalam 

peningkatan kualitas dunia perhotelan adalah housekeeping department. Hotel yang 
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merupakan sarana akomodasi tentunya akan mengedepankan penjualan kamarnya 

dibanding dengan fasilitas lain yang ada di hotel tersebut. Oleh karena itu, 

housekeeping department memiliki peranan penting dalam menjaga dan 

meningkatkan standar dan kualitas perawatan dan pelayanan kamar hunian. Seksi-

seksi yang mendukung tugas bagian housekeeping itu sendiri adalah public area, 

room boy, gardener dan laundry.  

Room boy yang bertanggung jawab untuk membersihkan, mempersiapkan, 

kerapian dan kelengkapan kamar tamu check in maupun check out dan dalam 

keadaan kamar kosong (vacant) agar selalu bersih dan indah haruslah 

memperhatikan standar kebersihan kamar di hotel tersebut. Masalah yang sering 

dihadapi room boy adalah ketika tingkat hunian kamar tinggi seperti saat liburan 

ataupun hari raya. Di Swiss Belhotel Harbour Bay Batam pada saat tingkat hunian 

kamar tinggi dalam meningkatkan dan menjaga standar kebersihan kamar sering 

kurang maksimal. Pengerjaan pembersihan kamar yang kurang mendetail dan 

kurangnya profesionalisme room boy dapat meningkatkan turunnya standar 

kebersihan kamar hunian. Suatu hotel yang memiliki standar kebersihan kamar 

yang bagus tentunya akan meningkatkan kualitas hotel tersebut dan dapat menarik 

konsumen dalam jumlah yang tinggi yang berimbas bagi keuntungan hotel. Tamu 

yang puas dengan kualitas dan pelayanan hotel tersebut pastinya akan menarik 

minat tamu tersebut untuk datang kembali. 

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis menyadari pentingnya standar 

kebersihan kamar dapat mempengaruhi kualitas hotel. Melihat hal itu penulis 
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tertarik untuk membuat penelitian ini dengan judul “Usaha Room boy Dalam 

Menjaga Standar Kebersihan Kamar Hunian Di Swiss Bellhotel Harbour Bay 

Batam”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat dirumuskan menjadi beberapa 

bagian: 

1. Bagaimana pelaksanaan tugas dan tanggung jawab room boy di Swiss Belhotel 

Harbour Bay Batam? 

2. Bagaimana cara room boy dalam upaya meningkatkan standar kebersihan 

kamar di Swiss Belhotel Harbour Bay Batam? 

3. Bagaimana cara room boy dalam menjaga standar kebersihan kamar di Swiss 

Belhotel Harbour Bay Batam? 

C. Tujuan Penelitian 

Dalam penyusunan laporan penelitian ini dan kaitannya dengan permasalahan 

yang ada, maka tujuannya adalah: 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan tugas dan tanggung jawab room boy di Swiss 

Belhotel Harbour Bay Batam. 

2. Untuk mengetahui cara room boy dalam upaya meningkatkan standar 

kebersihan kamar di Swiss Belhotel Harbour Bay Batam. 

3. Untuk mengetahui cara room boy dalam menjaga standar kebersihan kamar 

hunian di Swiss Belhotel Harbour Bay Batam. 
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D. Manfaat Penelitian 

Berikut ini adalah beberapa manfaat yang dapat diambil dari penulisan ini. Manfaat 

yang disampaikan berupa manfaat teoritis dan manfaat praktis: 

1. Manfaat Teoritis 

Penulisan tugas akhir ini diharapkan akan memberikan pengetahuan terhadap 

usaha dan upaya room boy serta sebagai masukan dan pertimbangan oleh 

manajeman housekeeping untuk meningkatkan kualitas kerja dan kemajuan 

operasional kerja hotel. 

2. Manfaat Praktis  

Adanya penulisan ini penulis mengharapkan semakin baiknya kinerja room boy 

dalam menjaga kebersihan kamar sehingga pada akhirnya akan berpengaruh 

kepada kepuasan tamu dan menarik minat tamu yang menginap untuk kembali 

ke Swiss Belhotel Harbour Bay Batam. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Arti Kata Usaha 

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata usaha berarti 

kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran atau badan untuk mencapai sesuatu 

maksud; pekerjaan (perbuatan, prakarsa, ikhtiar, daya upaya) untuk mencapai 

sesuatu 

B. Definisi Room Boy 

Section room boy/room attendant merupakan ujung tombak sebuah hotel. 

Banyak sedikitnya tamu yang menginap di hotel sangat dipengaruhi oleh kondisi 

kamar yang pengelolaannya dilaksankan oleh room boy. Jika kamar selalu bersih, 

rapi, lengkap fasilitasnya, serta nyaman pasti para tamu yang menginap menjadi 

betah dan akhirnya menjadi pelanggan yang nantinya akan kembali menginap di 

hotel tersebut. Begitu pentingnya peran seorang room boy sehingga room boy 

haruslah profesional. Menurut Rumekso (2009:35), “room boy adalah petugas floor 

section yang menjaga kebersihan, kerapian, keindahan dan kelengkapan kamar-

kamar tamu”.  

Room boy, room attendant, atau pramukamar, karena selalu berhubungan 

dengan tamu, harus memenuhi berbagai persyaratan, baik fisik maupun 

intelegensinya. Room boy harus dapat menunjukkan disiplin kerja yang tinggi, 

berdedikasi, loyal terhadap perusahaan, berperilaku sopan, jujur, dan ramah. Secara 

garis besar dapat disebutkan sebagai berikut:  
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1. Mempunyai postur tubuh yang ideal.  

2. Ramah dan hormat kepada tamu, atasan maupun teman sekerja.  

3. Selalu siap membantu dengan kata-kata, “May I help you?” dan ucapan 

“Thank you.” pada setiap akhir pembicaraan.  

4. Dapat bekerja sama dengan semua karyawan.  

5. Berpenampilan rapi dengan pakaian seragam karena tamu akan melihatnya 

dan mendapatkan kesan yang pertama atas hotel melalui pakaian seragam 

yang dikenakannya.  

6. Rambut dipotong dan disisir rapi, tidak berkumis, berjambang dan 

berjengggot.  

7. Gigi disikat bersih, tidak beraroma rokok, mengenakan parfum yang tidak 

menyengat baunya.  

8. Tidak boleh berkuku panjang, bersepatu hitam dengan kaos kaki berwarna 

gelap.  

9. Tidak boleh memakai perhiasan secara berlebihan.  

Berikut beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang room boy 

adalah:  

1. Pendidikan: SMU/SMK.  

2. Mempunyai sikap seperti: suka melayani, loyal dan bertanggug jawab, 

sopan dan ramah tamah, jujur dan rajin, suka bergaul, disiplin dan tepat 

waktu, memperhatikan penampilan, mau dan dapat bekerjasama, dan cost 

conscious (kesadaran akan perlunya penghematan).  
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3. Mempunyai pengetahuan tentang: Hosekeeping, teknik make up room, 

standart room set up, kode kamar, cleaning equipment, cleaning supplies 

dan guest supplies, kebersihan dan kesehatan, bisa berbahasa asing (bahasa 

Inggris), dan dapat menghadapi guest complaint dan menindak-lanjuti. 

C. Arti Kata Menjaga 

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata menjaga berasal dari 

kata dasar jaga yang artinya berkawal atau bertugas menjaga keselamatan dan 

keamanan; piket. 

Dan kata menjaga yang berarti menunggui (supaya selamat atau tidak ada 

gangguan): mengiringi untuk melindungi dari bahaya; mengawal: mengasuh 

(mengawasi anak kecil): mengawasi sesuatu supaya tidak mendatangkan bahaya; 

mencegah (bahaya, kesukaran, kerugian). 

D. Standard Operating Procedure  

Standard operating procedure menurut Bataafi (2006 c:87) adalah merupakan 

panduan prosedur pelaksanaan menjalankan tugas secara standar bagi yang bersifat 

umum maupun khusus untuk masing-masing jabatan. Beberapa gambaran tentang 

standard operating procedur bagi floor section menurut Bataafi (2006 d:88) 

sebagai berikut: 

1. Kerapian 

Penampilan setiap staf harus menjaga grooming atau tata cara kebersihan 

badan dan kerapian pakaian kerja serta penampilan setiap saat selama bertugas. 
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2. Kesopanan 

Kesopanan adalah unsur yang sangat penting dalam melakukan jasa pelayanan 

3. Tata Cara Pelayanan yang Terbaik 

Untuk memberikan kepuasan kepada tamu hendaklah memberikan pelayanan 

yang terbaik pada setiap waktu. 

4. Perilaku 

Petugas housekeeping hendaklah menjaga sikap dan perilaku yang baik dan 

profesional. 

5. Melengkapi Trolley 

Trolley harus diperlengkapi dengan peralatan kerja, baik linen, guest supplies 

maupun cleaning supplies, equipment dan ditata dengan rapi juga teratur. 

6. Status Kamar 

Status kamar adalah kondisi kamar yang berlaku pada saat itu sehingga dapat 

diketahui kamar-kamar baik oleh Front Office maupun oleh housekeeping itu 

sendiri secara jelas. 

7. Membersihkan Kamar yang Terisi Tamu 

Pembersihan kamar yang terisi tamu harus memberikan standard bersih, rapi, 

lengkap dan memperhatikan kerapian barangbarang milik tamu. 

8. Membersihkan Kamar Yang Ditinggalkan Tamu 

Pembersihan kamar check out atau yang baru dikosongkan oleh tamu harus 

memberikan standar bersih, rapi, lengkap dan berfungsi serta berkualitas 

seperti baru sehingga kamar siap untuk dijual kembali. 

9. Making Bed 
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Merapikan tempat tidur harus rapi, linen harus bersih tanpa kerutan atau noda 

dan dilakukan setiap hari.  

10. Membersihkan Kamar Mandi 

Pembersihan kamar mandi di guest room harus dilakukan secara cermat dan 

selain kebersihan, kerapian serta kelengkapan juga memperhatikan tingkat 

sanitasi yang tinggi. 

E. Arti Kata Kebersihan 

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata kebersihan berasal 

dari kata dasar bersih yang artinya bebas dari kotoran: tidak bernoda; suci: jelas 

dan rapi. 

Dan kata kebersihan yang berarti perihal (keadaan) bersih: keadaan yang 

menurut kepercayaan; keyakinan; akal atau pengetahuan manusia dianggap tidak 

mengandung noda atau kotoran. 

F. Arti Kata Kamar 

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata kamar berarti ruang 

yg bersekat (tertutup) dinding yg menjadi bagian rumah atau bangunan (biasanya 

disekat atau dibatasi empat dinding); bilik. 

Segi jumlah kamar hotel menurut Tarmoezi (Tarmoezi, 2000:3), dari 

banyaknya kamar yang disediakan, hotel dapat dibedakan menjadi: 

1. Small Hotel: Jumlah kamar yang tersedia maksimal sebanyak 28 kamar. 

2. Medium Hotel: Jumlah kamar yang disediakan antara 28- 299 kamar. 

3. Large Hotel: Jumlah kamar yang disediakan sebanyak lebih dari 300 kamar. 
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Agar kamar yang dijual dapat memuaskan tamu, maka kamar harus mempunyai 

syarat atau klarisifikasi tertentu, yaitu:  

1. Cleanliness, yaitu kebersihan yang ada di dalam Guest room harus betul-betul 

diperhatikan oleh petugas yang bertanggung jawab dalam ruangan tersebut, 

baik kebersihan ruangan dan barang-barang yang langsung digunakan tamu.  

2. Comfortable, adalah suasana yang terasa nyaman dan menyenangkan. Hal ini 

dapat tercapai jika fasilitasfasilitas yang ada dalam ruangan (misal: furniture, 

bed) serasi dengan kondisi kamar.  

3. Attractive, Yaitu adanya keharmonisan suasana kamar, misalnya antara warna 

gambar atau lukisan yang ada di dalam kamar senada dengan penataan dari 

kamar tersebut sehingga ada kesan satu kesatuan dalam dekorasi interior kamar. 

4. Safety, Yaitu dimana tamu merasa terjamin bahwa tidak akan terjadi kecelakaan 

dalam kamar (misal tersengat listrik, bathroom licin hingga terpeleset dan lain-

lain), maupun kehilangan atas barang-barang yang dibawanya 

Tamu yang merasakan puas atas pelayanan yang diberikan oleh pengelola hotel 

akan membuat tamutamu merasa betah untuk menempati kamar-kamar atau 

ruangan-ruangan umum yang terdapat di suatu hotel (Agusnawar, 2002:72). 

G. Definisi Hotel 

Siapa yang tidak tahu sebuah penginapan yang terkenal dengan kemewahannya 

serta kenyamanannya. Penginapan ini sudah ada dan terletak diberbagai kota. 

Penginapan tersebut sering disebut dengan hotel. Banyak orang yang berasumsi 
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bahwa hotel hanya digunakan untuk bermalam saja, tapi pada kenyataanya hotel 

juga digunakan sebagai tempat diselenggarakannya sebuah acara pernikahan dan 

sebaginya. Mengingat hotel memiliki fasilitas yang sangat memadai, maka 

penyelenggaraan acara pernikahan atau acara-acara lainya sangatlah mungkin 

untuk di selenggarakan. Berikut definisi pengertian hotel menurut beberapa para 

ahli: 

Pengertian hotel menurut Surat Keputusan Menteri Pariwisata, Pos, dan 

Telekomunikasi No. KM 37/PW.340/MPPT-86 dalam Sujatno (2008:3), 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. 

Menurut Foster D. L dalam buku Sambodo & Bagyono (2006:3), bahwa dalam 

arti luas, hotel mungkin merujuk pada segala jenis penginapan. Sedangkan dalam 

arti sempit, hotel adalah sebuah bangunan yang dibangun khusus untuk 

menyediakan penginapan bagi para pejalan, dengan pelayanan makanan dan 

miniuman. 

Didalam sebuah hotel terdapat departemen yang bertugas menjaga kebersihan 

hotel, yaitu housekeeping department. Menurut Rumekso (2009:7) Housekeeping 

atau tata graha ialah salah satu bagian yang ada didalam hotel yang menangani hal-

hal yang berkaitan dengan keindahan, kerapian, kebersihan, kelengkapan dan 

kesehataan seluruh kamar, termasuk area-area umum lain agar seluruh tamu 

maupun karyawan dapat merasa nyaman dan aman berada di dalam hotel. 
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H. Departemen Housekeeping 

Menurut Bagyono (2008:17) Housekeeping berasal dari kata House yang 

berarti rumah dan keeping yang berarti memelihara, merawat dan menjaga. 

Houskeeper adalah orang yang bertugas menjaga, merawat serta memelihara rumah 

yang dalam ini adalah hotel. Housekeeping Departement adalah suatu bagian dari 

hotel yang bertanggung jawab atas kebersihan, kerapian, kelengkapan, dan 

keamanan baik di dalam kamar maupun semua area hotel, dengan mutu pelayanan 

yang baik terhadap tamu yang menginap di hotel. Untuk menjaga kelancaran 

operasional sehari-hari dan supaya dapat menjangkau seluruh area tugasnya, 

Housekeeping dibagi dalam beberapa seksi. Ada pun seksi- seksi yang berada di 

bawah Housekeeping Departement yaitu:  

1. Floor Section Floor Section atau Room Section merupakan bagian 

housekeeping yang mempunyai tanggung jawab terhadap kebersihan, 

perawatan, kerapian, keindahah, kenyamanan dan pemeliharaan kamar tamu. 

Dalam beberapa hotel, pengaturan tangung jawab floor ini termasuk kepada 

area koridor setiap lantai. Petugas-petugas yang berada dalam seksi ini adalah 

:  

a. Floor Housekeeper/Floor Section Manager Floor Housekeeper/Floor 

Section Manager adalah manajer yang bertanggung jawab di floor area atau 

kamar. 

b. Floor Supervisor Floor supervisor adalah supervisor yang bertanggung 

jawab mengawasi serta mengecheck pekerjaan room attendant.  
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c. Room Attendant Room attendant adalah seksi yang bertugas menjaga dan 

membersihan kamar.  

2. Houseman Section/Public Area Section Houseman Section atau Public Area 

Section merupakan bagian Housekeeping yang bertanggung jawab terhadap 

kebersihan, perawatan, keindahan, kenyamanan dan pemeliharaan area-area 

dan fasilitas umum yang ada di hotel. Dalam beberapa hotel memiliki kebijakan 

dengan memberikan area koridor lantai dalam tanggung jawab public area. 

Fasilitas tersebut bervariasi tergantung kriteria dalam setiap hotel. Fasilitas itu 

antara lain :  

a. Lobby Area adalah suatu ruangan hotel dimana tingkat kunjungan tamu 

sangat tinggi. Karena disinilah area dimana tamu memulai Check in 

ataupun Check out. Lobby sendiri bisa dipersepsikan sebagai gerbangnya 

sebuah hotel.  

b. Public Toilet Public toilet adalah toilet umum yang dipergunakan oleh para 

tamu hotel yang menginap ataupun berkunjung di hotel.  

c. Restaurant adalah outlet dari food & beverage yang di gunakan makan 

untuk tamu dan juga tempat dimana para tamu bisa memesan makanan 

melalui room service.  

d. Bar adalah outlet dari food & beverage yang di pergunakan untuk menjual 

minuman baik yang bersifat alkohol maupun non-alkohol.  

e. Conference Room Meeting adalah tempat yang diperuntuhkan oleh para 

tamu untuk di gunakan sebagai tempat pertemuan ataupun meeting.  
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f. Ballroom adalah ruangan yang luas yang biasanya digunakan tamu untuk 

melakukan konferensi, seminar, pernikahan atau konser.  

g. Back Office adalah kantor tiap dari setiap departemen di hotel, yang letak 

dan tempatnya tidaklah sama.  

h. Parking area adalah tempat parkir sepeda motor dan mobil untuk tamu dan 

karyawan hotel.  

i. Loker adalah tempat barang untuk para karyawan hotel dimana di situ di 

sediakan lemari-lemari kecil untuk menyimpan barang-barang.  

j. Guest/Service lift adalah lift yang di gunakan untuk akses naik turun dari 

floor ke floor.  

Adapun petugas-petugas yang bertanggung jawab dalam seksi ini adalah:  

a. Public Area Housekeeper/Manager adalah manajer yang bertanggung 

jawab atas kebersihan area hotel.  

b. Public Area Supervisor adalah supervisor yang bertugas menuntun dan 

mengawasi kerja public area attendant.  

c. Public Area Attendant adalah seksi yang bertugas menjaga dan merawat 

kebersihan area.  

3. Linen/Uniform seksi ini bertanggung jawab terhadap penyediaan, penanganan, 

penyimpanan dan pemeliharaan linen yang di gunakan oleh departemen-

departemen terkait, seperti Floor section, Banquet dan Food and Baverage 

Service, dan uniform atau seragam kerja seluruh karyawan hotel. Petugas-

petugas yang ada dalam seksi ini adalah:  
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a. Linen/Uniform Supervisor adalah manajer yang bertanggung jawab dalam 

bagian binatu.  

b. Linen Supervisor adalah seksi yang bertanggung jawab mengurus dan 

mengawasi kerja linen attendant.  

c. Uniform Supervisor adalah seksi yang bertugas mengawasi dan mengurus 

kerja uniform attendant.  

d. Linen attendant adalah seksi yang bertanggung jawab mengurus serta 

mencuci linen hotel.  

e. Uniform Attendant adalah seksi yang bertanggung jawab mengurus serta 

mencuci seragam para karyawan dan tamu hotel.  

f. Taylor adalah seksi yang bertugas menjahit seragam.  

4. Laundry seksi ini bertanggung jawab dalam hal penanganan dan penyediaan 

jasa pencucian dan pemeliharaan baik untuk Guest Laundry maupun House 

Laundry ataupun uniform. Guest laundry adalah pakain tamu, sedangkan house 

laundry adalah linen yang di gunakan housekeeping maupun departemen lain 

seperti banquet dan food and beverage service, serta penanganan uniform atau 

pakaian seragam kerja untuk seluruh karyawan hotel. Dalam beberapa hotel, 

laundry juga melakukan penanganan untuk jasa laundry luar, baik untuk 

individu maupun untuk usaha jasa hotel, restoran, pabrik dan sebagainya yang 

merupakan hasil tambahan bagi laundri. Adapun petugas-petugas yang 

berttangung jawab dalam seksi ini adalah:  

a. Laundry Manager adalah manager yang bertanggung jawab dalam laundry.  
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b. Assistan Laundry Manager adalah seksi yang membantu kerja Laundry 

Manager  

c. Laundry Supervisor adalah seksi yang bertanggung jawab mengurus dan 

mengawasi kinerja laundry attendant.  

d. Valet adalah seksi yang bertugas mengantar dan mengambil laundry dari 

kamar.  

e. Washes adalah seksiyang bertugas dalam hal mencuci laundry.  

f. Presser adalah seksi yang bertugas menghaluskan laundry atau 

menyetrika.  

g. Marker adalah seksi yang bertugas menandai laundry dan memilah jenis 

laundry. 

5. Pool Attendent seksi ini bertanggung jawab dalam memelihara kebersihan, 

kerapian dan keindahan kolam renang agar selalu bersih dan membuat para 

tamu yang akan renang menjadi nyaman. Serta menjaga area di sekitar kolam 

renang agar selalu rapi dan bersih.  

6. Florist adalah suatu bagian dari housekeeping departement yang bertugas 

dalam merangkai bunga yang akan digunakan oleh hotel dan juga menerima 

pesanan rangkaian bunga atau buket dari luar area hotel.  

7. Gardener adalah salah satu bagian dari housekeeping departement yang 

bertugas merawat dan menata tanaman atau bunga di area hotel agar tercipta 

suasanya nyaman dan sejuk di setiap area hotel. 
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I. Kerangka Berpikir 

Kerangka berpikir yang digunakan dalam penelitian ini untuk menggambarkan 

bagaimana usaha room boy dalam menjaga standar kerbersihan kamar yang 

dilakukan dengan menganalilis cara-cara yang dihasilkan oleh Swiss Bellhotel 

Harbour Bay Batam, hal tersebut untuk menghasilkan kesimpulan dalam penelitian. 

Berdasarkan tinjuan kajian pustaka dan penelitian terdahulu, maka disusun 

kerangka dalam penelitian ini, seperti tersaji dalam gambar berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir 

Swiss Belhotel Harbour Bay 

Batam 

Produk Housekeeping 

Kebersihan 

Job description 

room attendant 

Meningkatkan 

standar 
Menjaga standar 

Wawancara 

Analisis 

Kesimpulan 
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J. Penelitian Terdahulu / Kajian Empiris 

Upaya Meningkatkan Kinerja Room Boy Untuk Mendukung Operasional 

Housekeeping Department di Hotel New Saphir Yogyakarta 

Standar Operasinal Kebersihan Kamar pada Departemen Housekeeping di 

Sinabung Hotel 

Standar Prosedur Operasi Room Boy/Room Maid Pada Hotel Bintang Mulia 

Jember 

Analisis Peran Kinerja Room Attendant Terhadap Tingkat Kepuasan Tamu di 

Agas International Hotel Surakarta 



 

19 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Rancangan Penelitian 

Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian deskriptif kualitatif guna 

memperoleh hasil penelitian yang dapat dipahami oleh pembaca dan berikut 

merupakan pengertian metode penelitian deskriptif kualitatif: 

Menurut Moleong (2007:6), metode penelitian deskriptif kualitatif adalah 

penelitian yang bermaksud untuk memahami tentang apa yang dialami oleh subjek 

penelitian misalnya perilaku, presepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara 

holistik dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa,  

pada suatu konteks yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode 

ilmiah. 

B. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan 

beberapa teknik pengambilan data dan berikut beberapa metode teknik 

pengumpulan data menurut Utama dan Eka Mahadewi (2012:52) sebagai berikut: 

1. Metode Observasi (Pengamatan) 

Observasi adalah cara pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

mengamati dan mencatat secara sistimatik gejala-gejala yang diselidiki. 

Pengamatan akan menjadi cara pengumpulan data yang baik apabila: 

a. Mengabdi kepada tujuan penelitian 

b. Direncanakan secara sistimatik. 
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c. Dicatat dan dihubungkan dengan porsi-porsi yang umum. 

d. Dapat dicek dan dikontrol validitas, reliabilitas, dan ketelitiannya. 

2. Metode Wawancara 

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang 

berlangsung secara lisan. Dewasa ini, teknik wawancara banyak dilakukan di 

Indonesia sebab merupakan salah satu bagian yang terpenting dalam setiap 

penelitian. Tanpa wawancara penelitian akan kehilangan informasi yang hanya 

dapat diperoleh dengan bertanya langsung kepada responden. 

3. Dokumentasi 

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data 

yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Keuntungan menggunakan 

dokumentasi ialah biayanya relatif murah, waktu dan tenaga lebih efisien. 

Sedangkan kelemahannya ialah data yang diambil dari dokumen cenderung 

sudah lama, dan kalau ada yang salah cetak, maka peneliti ikut salah pula 

mengambil datanya. Data-data yang dikumpulkan dengan teknik dokumentasi 

cenderung merupakan data sekunder, sedangkan data-data yang dikumpulkan 

dengan teknik observasi, wawancara dan angket cenderung merupakan data 

primer atau data langsung didapat dari pihak pertama.  

C. Teknik Analisis Data 

Data yang telah diperoleh akan dianalisa dengan menggunakan metode 

kualitatif. Metode kualitatif ini akan memberikan gambaran yang represenatif dan 

lebih detail tentang sebuah kasus. Neuman (1997:58). Analisa yang didapat dari 
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penelitian ini tidak mendasarkan pada perhitungan kuantitatif, akan tetapi lebih 

kepada kemampuan peneliti dalam menghubungkan data dan informasi yang 

diperoleh. 

D. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dikukan di Swiss Bellhotel Harbour Bay Batam yang terletak di 

Jl. Duyung Sei Jodoh, Sungai Jodoh, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, 

Kepulauan Riau 29432. Telp. (0778) 7425888, email: batamsbhb@swiss-

bellhotel.com dan website: www.swiss-bellhotel.com . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:batamsbhb@swiss-bellhotel.com
mailto:batamsbhb@swiss-bellhotel.com
http://www.swiss-bellhotel.com/
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Sejarah Swiss Belhotel Harbour Bay Batam 

Untuk wisatawan bisnis dan liburan yang hendak menuju ke Batam, Swiss-

Belhotel Harbour Bay adalah tempat menginap yang ideal di Batam.  Menawarkan 

kombinasi unik dari hotel kelas dunia dengan pusat perbelanjaan, lokasi Swiss-

Belhotel Harbour Bay juga menyediakan akses yang mudah ke berbagai pilihan 

hiburan, aktifitas wisata, dan beragam pilihan kuliner. 

Swiss-Belhotel Harbour Bay menyediakan berbagai fasilitas akomodasi dan 

pertemuan untuk kenyamanan para pelancong bisnis maupun liburan. Hotel ini 

memiliki 179 kamar tamu, termasuk Deluxe, Deluxe Pool View, Grand Deluxe, 

Suite dan Presidential Suite. Setiap kamar tamu difasilitasi dengan LCD TV dengan 

saluran satelit, IDD telepon, akses internet, safety deposit box, AC, mini-bar, 

fasilitas pembuat kopi dan teh, bathtub atau shower. Akses internet Wi-Fi juga 

tersedia di area publik. 

Untuk pengalaman bersantap yang menyenangkan, Swiss-Café™ Restaurant 

menyediakan hidangan internasional, Asia dan Indonesia super-segar dan terkenal, 

sementara variasi makanan ringan, koktail dan moktail tersedia di The Lounge dan 

Bar sepanjang hari. Untuk pengalaman bersantap hidangan cina yang tak 

terlupakan The Red Lotus adalah tempat yang sempurna, menyajikan hidangan 

yang lezat dalam menu ala carte atau acara keluarga/banquet. Dan untuk quick 

delight, Swiss Deli™ menawarkan Anda beragam bakery segar yang dapat Anda 
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nikmati di perjalanan. Dan untuk berjaga-jaga, Swiss-Belhotel Harbour Bay juga 

menawarkan 24 jam room service. 

B. Pembahasan 

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Room Boy di Swiss-Belhotel 

Harbour Bay 

Dalam menjalankan tugas sehari-hari di Swiss-Belhotel Harbour Bay, 

sebagai room boy harus memahami tugas dan tanggung jawab kerja (job 

description) yang baik dan benar agar dapat tercapai pekerjaan yang sesuai 

dengan standar operasional. Adapun tugas dan tanggung jawab sebagai seorang 

room boy di Swiss-Belhotel Harbour Bay adalah sebagai berikut: 

a. Melaksanakan kebersihan dan kelengkapan setiap kamar diantaranya: 

 Mengecek semua kamar pada permulaan shiftnya dan pengambilan 

daily worksheet dan penjelasan tentang semua singkatan dan tanda 

warna. 

 Membersihkan, mengganti dan melengkapi sesuai standard: bedroom, 

bathroom, furniture dan kelengkapan kamar lainnya. 

 Making bed. 

 Mengganti linen atau towel yang kotor disetiap kamar. 

 Vacuum cleaning, mengepel lantai untuk kamar-kamar tanpa karpet. 

 Melaporkan segala kerusakan, kehilangan, kejadian yang tidak 

semestinya kepada FO. 
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b. Melaksanakan kebersihan pantry dan room boy trolley berikut 

kelengkapannya diantaranya: 

 Menjaga kerapian pantry dan selalu menutup pintu pantry. 

 Memberikan pembatas pada linen dan menyusun rapi. 

 Mengambil linen atau towel, cleaning supplies, guest supplies dan 

perlengkapan atau peralatan kerja lainnya, kemudian diatur ke trolley 

dan lain-lain. 

 Membersihkan dan merapikan pantry sebelum bertugas. 

c. Melaksanakan kebersihan setiap koridor 

 Menjaga kebersihan koridor terutama di depan pintu kamar yang 

dikerjakan oleh room boy. 

 Melaporkan jika ada lampu yang rusak. 

 Menjaga kerbersihan guset lift landing area. 

Sebelum menjalankan tugasnya masing-masing, seperti mengambil kunci 

kamar di Housekeeping Office dan mengambil daily worksheet dengan wajah 

yang ceria, maka room boy harus mempersiapkan peralatan kerja yang meliputi: 

daily worksheet kunci kamar, pulpen atau pensil, memopad termasuk linen dan 

guest supplies dan menempatkannya dengan rapi kedalam room attendant 

trolley. 
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Khusus untuk penempatan linen didalam room attendant trolley cukup 

untuk setengah hari kerja saja dan sisanya akan disiapkan kembali setelah jam 

istirahat. Disamping itu juga perlu juga disiapkan guest supplies untuk 

mengganti guest supplies yang dipakai tamu dalam kamar. Tempatkan guest 

supplies didalam room attendant trolley dan jangan membawa guest supplies 

terlalu banyak, bawalah guest supplies secukupnya saja. Sebelum room 

attendant mempersiapkan linen, guest supllies atau peralatan kerja, room boy 

harus memeriksa kondisi dari pada trolley (andai kata ada kerusakan, cepat 

segera dilaporkan kepada supervisor) dan membersihkan trolley tersebut. 

Susunlah penempatan linen dan guest supplies didalam room attendant trolley 

sesuai dengan standar dan prosedur yang telah ditetapkan. Dengan kesiapan 

tersebut, room boy dapat mulai bekerja dan memeriksa semua kamar yang akan 

dikerjakan. Kondisi atau status kamar itu ditulis dalam daily worksheet, 

kemudian dilaporkan atau dicatat oleh supervisor. Persiapan untuk seluruh 

perlengkapan yang harus dibawa dengan menggunakan room attendant trolley 

tersebut diatur sedemikian rupa sehingga dapat memudahkan pramu graha 

didalam mendapatkan alat yang diperlukan. Pekerjaan untuk menyiapkan 

kelengkapan room attendant trolley harus dilakukan oleh pramu graha sebelum 

dan sesudah waktu kerja mereka. 

Berdasarkan hasil pemeriksaan kondisi atau status kamar, room boy dapat 

menghitung jumlah kamar yang akan dibersihkan, ini berarti bahwa jumlah 

linen yang diperlukan dapat diketahui.  
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2. Cara Room boy Dalam Upaya Meningkatkan Standar Kebersihan Kamar 

di Swiss-Belhotel Harbour Bay 

Setiap kamar yang dihuni oleh tamu haruslah mendapat perhatian lebih 

dari seorang room boy terutama dalam hal kebersihan kamarnya. Hal itu 

tentunya bertujuan untuk memberikan kepuasan bagi para tamu yang 

berkunjung dan menginap di hotel. Dengan demikian room boy haruslah 

melakukan upaya guna meningkatkan kebersihan kamar yang ada di hotel. 

Berikut merupakan upaya room boy dalam meningkatkan standar kebersihan 

kamar yang ada di hotel diantaranya: 

a. Pada saat membersihkan kamar, room boy harus melakukan pengecekan 

kembali kebersihan dan kelengkapan kamar seperti guest supplies dan room 

supplies sesuai dengan standard yang telah ditetapkan pihak manajemen 

hotel. 

b. Membuat projek cleaning mingguan untuk membersihkan bagian kamar 

yang kemungkinan belum sempat terjangkau, misalnya membersihkan 

kolong bed, lantai bathroom dan beberapa tempat lainnya yang sering 

diabaikan disetiap kamar. 

c. Menjalani pelatihan dari pihak dalam hotel (in-house training) yang 

diberikan oleh Housekeeping Supervisor, baik tentang cara penggunaan 

mesin pembersih, alat pembersih, maupun yang berkaitan dengan cara kerja 

para room boy agar dapat bekerja secara efektif dan efisien. 

d. Menjalani pelatihan (out-house training) di luar gedung hotel yang berupa 

komunikasi atau sharing dengan sesama Room Boy atau dengan Supervisor 
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dan Housekeeping Manager secara langsung. Dengan cara ini Room Boy 

bisa mengutarakan langsung masalah/hal-hal yang belum dimengerti yang 

ditemukan saat bekerja. 

3. Cara Room Boy Dalam Menjaga Standar Kebersihan Kamar di Swiss-

Belhotel Harbour Bay.  

Seorang Room Boy harus memiliki disiplin kerja yang tinggi, baik itu 

disiplin waktu, berpakaian/seragam dan lainnya, karena merupakan salah satu 

dari faktor pendukung dari kepuasan tamu menginap serta merupakan salah 

satu tujuan utama perusahaan/hotel. Untuk memperlancar pelayanan, 

diperlukan kerjasama antar departemen yang bersangkutan agar tujuan dapat 

tercapai. Seorang Room Boy memiliki keterampilan dan kemampuannya dalam 

disiplin kerja tersebut adalah:  

a. Ketepatan waktu, ketepatan untuk membagi waktu bagi seorang Room Boy 

adalah sangat penting, karena dengan cara ini seorang Room Boy dapat 

belajar untuk disiplin, dan dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan baik.  

b. Persiapan Diri, sebelum mulai bekarja, Room Boy harus mempersiapkan 

diri yang meliputi kebersihan diri yaitu membersihkan kuku, mencuci 

tangan, mencuci rambut, mencukur kumis dan janggut, serta tidak 

memakai asesoris yang berlebihan. Selain itu Room Boy juga harus 

mengenakan seragam Uniform sesuai dengan ketentuan yang telah 

ditetapkan manajemen, serta seragam harus dalam keadaan bersih dan rapi.  
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c. Persiapan peralatan kerja, setelah mempersiapkan diri, Room Boy juga 

harus mempersiapkan peralatan kerja yang akan digunakannya, yaitu 

Room Boy Trolley beserta dengan Guest dan Cleaning Supplies serta 

membuat laporan tentang Room Status. 

Mempertahankan dan menjaga standar kebersihan kamar merupakan 

salah satu cara yang bisa dijalankan hotel guna menarik minat tamu yang 

menginap untuk kembali lagi ke hotel tersebut. Room boy dalam hal ini 

tentunya dituntut untuk bisa bekerja dengan baik. Selain meningkatkan standar 

kebersihan, room boy juga harus menjaga standar yang ada agar benar-benar 

sesuai dengan standar yang telah ditetapkan pihak manajemen, diantarnya 

dengan beberapa cara berikut ini: 

a. Menjalankan dan menerapkan step by step cleaning procedure (SOP) yang 

sesuai dengan ketentuan pihak manajemen hotel. 

b. Agar pelayanan dapat serempak, harus mengadakan morning briefing 

terlebih dahulu sebelum room boy mulai bekerja. 

c. Melakukan General Cleaning pada setiap Low Season.  

Upaya Room Boy dalam meningkatkan kebersihan kamar sebagian besar 

telah dapat dilaksanakan oleh para Room Boy dengan baik. Namun demikian, 

ada sebagian kecil dari standar tersebut yang belum terlaksana dengan 

sempurna atau kurang mendapat perhatian dari Room Boy, misalnya saat 

mengalami High Occupancy, ada beberapa standar yang belum dapat 

diterapkan dengan baik seperti:  
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a. Pada saat membersihkan kamar occupied, penggantian sheet tidak 

dilakukan. 

b. Tidak dapat membersihkan kamar dengan peralatan dan bahan pembersih 

yang sesuai.  

c. Kebersihan kamar kurang sesuai dengan standart pihak hotel seperti dusting 

tidak menyeluruh dan vacuuming tidak dilakukan. Ini dikarenakan 

kurangnya jumlah room boy 

4. Faktor Kendala Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Room Boy 

Dalam Menjaga Standar Kebersihan Kamar di Swiss-Belhotel Harbour 

Bay 

Namun demikian masih terdapat kendala yang timbul dalam setiap 

pelaksanaan tugas dan tanggung jawab room boy yang meliputi beberapa hal 

diantaranya:  

a. Kurangnya linen, hal ini dapat diatasi dengan mempercepat proses 

pencucian linen di laundry. Jika hal tersebut sepertinya tidak bisa berjalan 

karena mungkin di bagian laundry kekurangan staff, maka ini bisa diatasi 

dengan penambahan staff khusus di laundry. Tetapi jika tidak 

memungkinkan, solusinya adalah mencucikan linen ke pihak lain di luar 

hotel kalau memeng diperlukan.  

b. Minimnya jumlah peralatan dan bahan pembersih yang sesuai untuk 

membersihkan kamar.  

c. Kurangnya jumlah Room Boy dapat diatasi dengan adanya anak trainee.  
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5. Upaya Meminimalisasi Kendala Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab 

Room Boy Dalam Menjaga Standar Kebersihan Kamar di Swiss-Belhotel 

Harbour Bay 

Adanya kendala dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab 

seorang roomboy akan berdampak ke hotel tersebut, karena untuk itu maka 

akan dibuat upaya untuk menghilangkan atau mengurangi kendala yang ada. 

Upaya dari pihak manajemen hotel guna meminimalisasi kendala-kendala 

tersebut antara lain dengan:  

a. Menambah jumlah parstock linen, dan lebih meningkatkan hubungan 

kerjasama antara roomboy dengan staff laundry agar kekurangan linen tidak 

terjadi.  

b. Menggunakan peralatan dan bahan pembersih secara efisien dan 

semaksimal mungkin.  

c. Kurangnya jumlah Room Boy dapat diantisipasi dengan cara lebih banyak 

lagi mengadakan kerja sama dengan lembaga-lembaga yang 

menyelenggarakan pendidikan pariwisata seperti akademiakademi 

pariwisata, SMK pariwisata, dan sebagainya. Ini akan mempermudah pihak 

hotel untuk merekrut para trainee untuk On The Job Training. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan tentang usaha room boy dalam menjaga standar 

kebersihan kamar di Swiss-Belhotel Harbour Bay Batam, dapat diberikan 

beberapa kesimpulan antara lain: 

1. Bahwa pelaksanaan tugas dan tanggung jawab di Swiss-Belhotel Harbour Bay 

dilakukan dengan baik dan dilakukan dengan memperhatikan standard 

operational pocedur (SOP). 

2. Upaya yang dilakukan room boy untuk meningkatkan standar kebersihan kamar 

hotel dilakukan dengan cara  pengecekan ulang kebersihan dan kelengkapan 

kamar setiap pengerjaan, pengadaan program mingguan untuk membersihkan 

tempat-tempat yang jarang terjangkau dan pemberian pelatihan. 

3. Cara yang dilakukan room boy untuk menjaga standar kebersihan kamar adalah 

dengan melakukan step by step cleaning procedur sesuai dengan ketetapan 

pihak manajemen hotel dan mengadakan morning briefing guna 

menyeragamkan kinerja room boy. 
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B. Saran 

Berdasarkan pembahasan tentang usaha room boy dalam menjaga standard 

kebersihan kamar di Swiss-Belhotel Harbour Bay Batam, dapat menuaikan 

beberapa saran antara lain: 

1. Dilakukan training diluar hotel semacam seminar guna menambah wawasan 

room boy. 

2. Pengecekan dua kali yang dilakukan oleh room boy dan mengevaluasi pada saat 

afternoon briefing oleh supervisor. 

3. Menerapkan standard yang telah ditentukan manajemen hotel dengan sungguh-

sungguh agar tidak terjadi complain dari tamu. 
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1 Gambar pada saat wawancara dengan Executive Housekeeper 

 

Wawancara dengan Bapak Syafrinal Abidin 

 

Lampiran 2 Gambar Room Attendant Daily Worksheet 
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Lampiran 3 Struktur Organisasi Housekeeping Swiss Belhotel Harbour Bay 

Batam 

 
Executive Housekeeper 

Housekeeping Supervisor Public Area Supervisor 

Housekeeping Shift Leader 

Order Taker 

Room Attendant 

Minibar Attendant 

Linen Attendant 

Public Area Attendant 


