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ABSTRAK 

Industri perhotelan saat ini telah berkembang seiring dengan kebutuhan 
masyarakat untuk memenuhi aktivitasnya. Luminor Hotel  beroperasi selama 24 
jam seperti halnya hotel-hotel lainnya. Namun, dalam penerapannya tentu setiap 
hotel memberlakukan jam kerja khusus bagi setiap karyawannya agar kebutuhan 
sosial seperti berkumpul bersama keluarga dan kerabat terdekat masih tetap 
terpenuhi disela waktu kerja yang telah ditentukan ditempat kerja. Waktu kerja 
harus diatur dengan baik karena berpengaruh terhadap performa para pekerja 
khususnya dibagian Front Office Departement yang memiliki waktu kerja 
operasional  selama 24 jam. Front office memiliki peranan penting di dalam 
operasional hotel, yakni sebagai gerbang utama penerimaan tamu karena front 
office memiliki the first and the last impression of the guest yang berarti front 
office sebagai penentu apakah pelayanan dari front office departemen ini 
meninggalkan kesan baik atau kesan yang mengecewakan bagi tamu, dimulai dari 
tamu datang sampai tamu meninggalkan hotel. Jadi, sudah sewajarnya jika kesan 
yang mendalam akan tercipta di bagian front office. 

Yang menjadi obyek utama penelitian ini adalah seluruh karyawan yang 
bekerja dibagian Front Office Departement  di Luminor Hotel Jemursari Surabaya 
dan telah menerapkan sistem waktu kerja dan waktu istirahat sesuai dengan 
kebijakan didalam hotel. Namun, dalam penerapannya ditemukan permasalahan 
yang mengakibatkan performa para pekerja menurun. Penelitian ini dilakukan 
untuk mengetahui bagaimana penetapan waktu kerja dan waktu istirahat bagi staff 
dibagian Front Office Departement di Luminor Hotel Jemursari Surabaya. 

Penulis membuat Tugas Akhir yang berjudul Hubungan Industrial  dengan 
studi deskriptif  Tentang Penetapan Waktu Kerja dan Waktu Istirahat Bagi Staff di 
Bagian Front Office Luminor Hotel Jemursari Surabaya Sebagai Upaya HRD 
mewujudkan Hubungan Industrial yang Harmonis. 

Metode penelitian dalam pembuatan tugas akhir ini menggunakan metode 
penelitian deskriptif kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data 
deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau narasumber 
dan perilaku yang diamati. 

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya permasalahan dari penerapan 
waktu kerja yang menggunakan sistem shift kerja serta berlaku sistem jumping 
sehingga membuat performa pekerja menurun. Seharusnya pihak manajemen 
mempertimbangkan kembali adanya sistem jam kerja jumping agar performa 
pekerja Luminor Hotel tidak menurun dan dapat menghasilkan kualitas pelayanan 
yang diharapkan. Namun. Dalam Penetapan Waktu Kerja dan Waktu Istirahat 
dibagian Front Office Departement di Luminor Hotel Jemursari Surabaya tidak 
melanggar dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia tentang 
ketenagakerjaan, peraturan perusahaan yang telah dibuat dan dari hasil 
pertimbangan-pertimbangan yang telah dievaluasi sebagai upaya HRD 
mewujudkan Hubungan Industrial yang Harmonis. 
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BAB I 

 PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang Masalah 

Industri pariwisata saat ini telah berkembang ditandai dengan banyaknya 

dibangun biro-biro jasa, hotel, obyek wisata di berbagai daerah di Indonesia. 

Adanya industri pariwisata ini mengakibatkan timbulnya bisnis akomodasi atau 

perhotelan guna menunjang kegiatan pariwisata yang terus berkembang menjadi 

kebutuhan. Perhotelan sudah tidak lagi berada pada tempat wisata saja melainkan 

sudah meramba pada kota-kota besar atau kota-kota bisnis.  

Hotel ialah sebagian atau seluruh bangunannya diperuntukkan untuk 

menjual jasa makanan , minuman dan kamar sebagai kebutuhan wisatawan untuk 

tempat menginap sementara. Sekarang fungsi hotel telah berkembang dan menjadi 

tempat – tempat yang sudah biasa digunakan untuk acara keluarga maupun acara 

bisnis, terbukti dari sumber Jawa pos, Kamis 27 Agustus 2015 yang menyatakan 

bahwa bisnis perhotelan masih prospektif meski dalam perlambatan ekonomi, 

namun Presdir Waringin Hospitality- Hotel Group Herry Suwandi menyatakan 

bahwa perlambatan ekonomi terjadi di semua sector usaha, terutama produksi. 

Namun pada sector jasa khusus perhotelan, termasuk food and beverage, masih 

ada permintaan. Dan  permintaan konsumen memilih turun kelas yang dahulu 

menggunakan hotel bintang 4 beralih ke bintang 3. Sehingga Waringin 

Hospitality memilih membangun hotel bisnis. Karena hotel bisnis mengandalkan 
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kegiatan dari kalangan korporasi, pemerintahan, maupun kegiatan organisasi 

lainnya. Apalagi kegiatan meeting, incentives, conference, and exhibitions 

(MICE).  

Sekarang ini obyek wisata berkembang karena ada factor publikasi dari 

berbagai kalangan sehingga obyek wisata sangat cepat sekali dikenal oleh 

berbagai orang di daerah-daerah yang jauh. Akibatnya muncullah usaha – usaha 

guna memenuhi para wisatawan tersebut salah satunya perhotelan. Seperti yang 

diungkapkan dari Jawa Pos, Sabtu 1 Agustus 2015 bahwa Kepala Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Wiwik Widayati telah mendukung atas diresmikan 

Hotel Harris-Pop Gubeng karena salah satu dapat mendukung pertumbuhan dan 

perputaran investasi di Surabaya karena mendukung pertumbuhan dan 

perputaran investasi di Surabaya lalu didukung juga adanya wisatawan yang 

terus meningkat setiap tahunnya, lebih dari Rp 15 juta wisatawan domestic serta 

sekitar Rp 1 juta turis asing, itu karena sekarang Surabaya kembali disinggahi 

oleh kapal pesiar dari Eropa yang membawa ratusan wisatawan. 

Dengan kebutuhan yang semakin berkembang maka bidang perhotelan 

bisa berkembang pesat dan mulai muncullah hotel-hotel chain. Chain hotel ialah 

hotel bermerek yang di atur bersama dalam sebuah aturan bisnis dikenal dengan 

waralaba atau dijalankan oleh sebuah perusahaan tunggal.  Chain hotel lebih 

mudah dikenal mengingat chain hotel tersebar di berbagai kota-kota besar dan 

harga yang ditawarkan serta fasilitas yang ditawarkan rata-rata telah memenuhi 

kebutuhan dan permintaan para konsumen sehingga lebih mudah berkembang 
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disamping juga didukung dengan brand yang telah mendunia mengingat Chain 

hotel ialah hotel yang memiliki dua jaringan yaitu Nasional dan Internasional. 

Lalu di kota-kota besar seperti Surabaya telah berkembangnya usaha Bujet Hotel. 

Bujet hotel ialah hotel yang membidik coustomer needs (kebutuhan konsumen) 

seperti perilaku konsumen yang hanya menginap saja hanya perlu istirahat dan 

melakukan kegiatan di luar hotel dan hotel bujet ini memberlakukan sistim 

floating rate. Floating Rate ialah penawaran rate yang murah, semakin awal 

reservasi rate semakin murah. Konsepnya ialah smart hotel dengan fasilitas yang 

nyaman walaupun hanya sebagai hotel bintang 2 atau 3. Ujar pak Suryanto Asst. 

Manager F&B service Shangri-la Hotel Surabaya. Dan seperti ungkapan David 

Jahja saat Grand opening Harris-Pop Hotels and Conventions  Jawa Pos, Sabtu 1 

Agustus 2015 bahwa traveler yang memiliki aktivitas di luar   tentu memilih hotel 

bujet sebagai alternative menginap. Karena mereka tidak perlu membayar 

fasilitas yang memang tidak diperlukan. 

Dalam satu hotel, hubungan antar departemen sangat diperlukan karena 

semuanya ikut andil dalam mendapatkan pemasukan bagi hotel dan merupakan 

satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Hal ini dilakukan untuk menciptakan 

rasa nyaman, aman, dan menyenangkan bagi tamu dan pegawai. Keramahtamahan 

dan kerapian pegawai juga sangat penting mengingat faktor tersebut dapat 

mempengaruhi tamu dalam memilih untuk menginap. Salah satu faktor yang 

mempengaruhi keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya adalah 

karyawan. Karyawan merupakan sumberdaya penting yang ikut menentukan maju 

mundurnya organisasi. Agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif, maka 
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dibutuhkan keefektifan dalam bekerja. Keefektifan kerja berpengaruh pada job 

performance. Berdasarkan hubungan antara keefektifan kerja dengan job 

performance maka akan mendapatkan hasil kinerja yang baik. Kinerja yang baik 

berawal dari produktivitas karyawan yang mendukung untuk pengelolaan 

perusahaan. Produktivitas juga penting bagi para karyawan lainnya karena dapat 

menunjang keberhasilan hotel untuk mengais keuntungan. Produktivitas adalah 

suatu sikap mental yang selalu berusaha menjadi lebih baik lagi dari hari kemarin, 

hari ini dan esok harus lebih baik lagi. Maka dari itu para pekerja hotel harus giat 

menjaga produktivitasnya agar tamu merasa lebih istimewa lagi sehingga tamu 

akan betah untuk kembali lagi. Secara pengertian teknis produktivitas ialah 

perbandingan antara hasil (output) dan keseluruhan sumber daya yang 

dipergunakan (input). Dari sini sudah dipastikan dalam dunia perhotelan pasti 

tamu sebagai output dan karyawan hotel sebagai input. Karena output yang 

merasa puas dari pelayanan yang diberikan maka alhasil output tersebut akan 

mendatangkan keuntungan bagi hotel. Baik pegawai yang tidak berhubungan 

langsung maupun kontak langsung dengan tamu  maka dapat kita ambil garis 

besarnya bahwa peranan department front office sangat diperlukan dan penting 

dalam operasional hotel sehari-hari. 

Sebagai karyawan hotel memang dituntut memiliki performa yang bagus. 

Biasanya yang sangat diperhatikan dalam hal kedisiplinan adalah kedisiplinan 

dalam hal Grooming, yakni bagaimana berpenampilan yang baik, rapi , dan bersih 

sesuai standart yang telah ditetapkan oleh pihak hotel. Selanjutnya, yaitu dalam 

hal berperilaku (attitude) seorang karyawan maupun training, diharapkan dapat 
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menjaga sikap ketika berinteraksi dengan tamu, yakni bersikap sopan, dan santun, 

serta ramah tamah. Kedisiplinan juga berarti ketepatan waktu, yang mana 

merupakan suatu hal penting dalam kehidupan, karena waktu akan mementukan 

keberhasilan ataupun kegagalan dalam upaya mencapai maksud dan tujuan dalam 

arti sigap, tanggap, cekatan sesuai dengan aturan yang ada. Adanya hal tersebut 

kondisi badan harus tetap bugar dan sehat jasmani maupun rohani, karena bekerja 

di bidang jasa yang dihasilkan ialah apa yang kita lakukan kepada orang lain. 

Sehingga kita diituntut untuk selalu tanggap, sigap, dan sehat.  

         Front office memiliki peranan penting di dalam bisnis perhotelan, 

yakni sebagai gerbang utama dalam penerimaan tamu dan bertugas dalam 

melayani setiap tamu yang datang, tidak hanya melayani check-in dan check-out 

saja tetapi juga menangani beberapa permintaan tamu, bahkan complain tamu 

yang sulit diatasi. Front office memiliki the first and the last impression of the 

guest yang berarti front office sebagai penentu apakah pelayanan dari front office 

departemen ini meninggalkan kesan baik atau kesan yang mengecewakan bagi 

tamu, dimulai dari tamu datang sampai tamu meninggalkan hotel. Jadi, sudah 

sewajarnya jika kesan yang mendalam akan tercipta di bagian front office. 

Departemen front office selalu dituntut untuk memberikan 

pelayanan(service) yang memuaskan untuk tamu berawal tamu datang sampai 

tamu  meninggalkan hotel tentu saja para staff front office harus memiliki stamina 

dan semangat kerja yang tinggi serta konsentrasi terhadap pelayanan dan 

penanganan tamu harus tetap terjaga kestabilannya, maka dari itu penetapan jam 
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kerja harus benar-benar dikontrol agar stamina para staff tetap terjaga. Namun, di 

sistem jam kerja dalam bidang jasa yang tidak menetap pada setiap harinya 

menimbulkan adanya permasalahan dalam pekerjaan misalnya, keterlambatan 

kerja karena karyawan yang semula kemarin masuk pada shift sore esoknya ia 

masuk di shift pagi sehingga menimbulkan permasalahan dalam jam kerjanya. 

Jam kerja di bidang perhotelan khususnya di department front office berbeda 

dengan penetapan jam kerja di department  lain.  

Banyaknya permasalahan berkaitan dengan penetapan jam kerja dan jam 

istirahat di front office  membuat peneliti ingin mengetahui lebih dalam penetapan 

jam kerja dan jam istirahat staf di front office. Karena penetapan jam kerja dan 

jam istirahat  penting diketahui oleh para pekerja jikalau bekerja sebagai HRD 

yang berupaya mewujudkan hubungan industrial yang harmonis di perusahaan 

maupun di bidang perhotelan. Untuk itu  penetapan jam kerja dan jam istirahat 

dilakukan di setiap perusahaan guna mendapatkan hasil kerja yang sesuai 

diharapkan oleh perusahaan serta memelihara kinerja karyawan agar dapat 

melakukan kerjanya sesuai dengan prosedur dan harapan perusahaan apalagi di 

bidang perhotelan mengingat hotel adalah rumah kedua bagi para tamu sehingga 

perlu adanya pengawasan dan pelayanan setiap waktu apabila tamu 

membutuhkan.  Untuk itu penulis ingin menuliskan tentang penetapan jam kerja 

dan jam istirahat staff di bagian front office Hotel Luminor sebagai salah satu 

upaya HRD mewujudkan hubungan industrial yang harmonis. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Sesuai dengan uraian yang terdapat pada latar belakang masalah, 

penulis mengambil permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana penetapan waktu kerja dan waktu istirahat bagi staff 

di Bagian front office Hotel Luminor sebagai salah satu upaya 

HRD mewujudkan hubungan industrial yang harmonis ? 

1.3 Manfaat dan Tujuan Penelitian 

 1.3.1 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui penetapan waktu kerja dan waktu istirahat 

bagi staff di bagian front office Hotel Luminor sebagai salah 

satu upaya HRD mewujudkan hubungan Industrial yang 

harmonis. 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

1.  Untuk Penulis   : untuk mempelajari 

bagaimana penetapan jam kerja dan jam istirahat bagi staff 

front office 

2. Bagi Pihak Hotel  : manfaat bagi hotel sendiri 

adalah sebagai masukan dalam upaya mewujudkan 

hubungan industrial yang harmonis  
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3.  Bagi D3 Pariwisata Unair : memberikan sumbangan 

pemikiran kepada    almamater dan sebagai tolak ukur 

keberhasilan lembaga dalam menciptakan tenaga kerja yang 

profesional 

4. Bagi Pembaca  : sebagai penambah wawasan 

pembaca untuk meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia khusunya di bidang perhotelan agar bisa 

diandalkan menjadi tenaga kerja profesional  
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1.4 Kerangka Pemikiran 
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Waktu Kerja dan Waktu Istirahat 

yang berlaku bagi staff Front Office 

Diterapkan di bagian Front 
Office Departement 

Dasar Hukum 
Ketenagakerjaan UU 
No. 13 Tahun 2003 
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Peraturan 
Perusahaan 

Penjadwalan Ulang Waktu Kerja 

- Kekurangan staff pada satu shift 
disaat hotel ramai 

- Performa kerja staff menurun 

Evaluasi dari HRD terkait masalah 
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 Pengorganisasian dalam pekerjaan memang selalu dibutuhkan karena 

organisasi ialah suatu pengaturan orang-orang secara sengaja untuk mencapai 

tujuan bersama. Oleh karena itu didalam hotel harus diadakan pengorganisasian 

dalam menjalankan bisnisnya agar mencapai tujuan yang diinginkan. 

Dari bagan kerangka pemikiran diatas bisa dijelaskan sebagai berikut : 

 Pada kerangka pemikiran diatas dapat dijelaskan bahwa Hotel 

Luminor Surabaya sebagai hotel berbintang 3 (***) yang memiliki beberapa 

department, yaitu front office, food and beverage, housekeeping, engineering, dan 

accounting sangat diperlukan kerja sama guna memenuhi kebutuhan tamu saat 

menginap di hotel. Kantor depan hotel merupakan salah satu bagian dari hotel 

yang paling penting dalam hal memenuhi jumlah tamu langganan di hotel. Kantor 

depan hotel memiliki fungsi dalam mewujudkan tujuan dari hotel, fungsi tersebut 

dilakukan oleh petugas kantor depan sehari-hari. Fungsi-fungsi tersebut adalah 

sebagai berikut : 1. Menjual kamar, menerima pesanan kamar, melakukan 

pendaftaran tamu, memblok kamar. 2. Memberikan informasi mengenai seluruh 

produk, fasilitas, pelayanan, dan aktivitas yang ada di hotel maupun di luar hotel. 

3. Melakukan koordinasi kepada bagian lain yang terkait dalam rangka memenuhi 

keinginan tamu serta memberikan pelayanan yang maksimal. 4. Melaporkan status 

kamar yang terkini. 5. Mencatat, memeriksa pembayaran tamu serta menangani 

rekening tamu. 6. Membuat laporan yang dibutuhkan oleh hotel. 7. Memberikan 

pelayanan telekomunikasi untuk tamu. 8. Memberikan pelayanan barang bawaan 

tamu. 9. Menyelesaikan keluhan tamu. 
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Selain mempunyai fungsi yang penting, front office juga berperan penting 

dalam hal pelayanan dan pencapaian tujuan hotel yaitu memberikan pelayanan 

yang diharapkan oleh tamu, membentuk citra hotel dan pendapatan yang 

maksimal. Peranan yang dimaksud antara lain: 

1. Memberikan informasi: petugas kantor depan diharapkan mampu 

memberikan informasi yang jelas, benar dan cepat tentang produk, 

fasilitas, aktivitas, pelayanan yang ada di hotel maupun diluar hotel. 

Informasi yang diberikan tidak hanya terbatas untuk tamu tetapi 

informasi yang dibutuhkan oleh kolega/teman sejawat lainnya. 

2. Penjual (sales person): petugas kantor dean diharuskan mempunyai 

jiwa menjual, selain dikarenakan fungsi utama menjual produk hotel, 

bagian ini adalah bagian yang sering berhubungan langsung dengan 

tamu hotel. 

3. Wakil manajemen: petugas kantor depan dalam keadaan tertentu dapat 

berperan sebagai wakil manajemen untuk mengatasi/menyelesaikan 

masalah yang timbul di luar jam kerja manajemen. 

4. Penyimpan data: sumber data kegiatan hotel banyak berasal dari 

laporan yang dibuat oleh petugas kantor depan dan penyimpanan data 

tersebut juga di bagian kantor depan, oleh sebab itu data yang 

dibuatoleh dan disimpan harus selalu update. Sehingga manajemen 
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dapat membuat keputusan dan kebijakan yang tepat untuk masa yang 

akan datang. 

5. Diplomatis: petugas kantor depan pada situasi dan kondisi tertentu 

diharapkan mampu melakukan tindakan secara diplomatis sehingga 

dapat menjaga hubungan yang baik dengan tamu dan pihak lain. 

6. Pemecah masalah : petugas kantor depan diharapkan dapat 

memecahkan masalah yang dialami oleh tamu, tak terkecuali masalah 

yang berasal dari bagian lain. 

7. Humas : petugas kantor depan berperan secara baik, aktif dalam 

berhubungan dengan tamu dan masyarakat sekitar agar terjadi 

hubungan yang haronis dan berdampak pada pembentukan citra hotel 

yang baik. 

.  Dalam penulisan ini penulis akan membahas tentang waktu kerja dan 

waktu istirahat bagi staff di bagian Front Office Departement. Staff Front Office  

dalam proses kerjanya tentu berdasarkan waktu yang telah dijadwalkan oleh 

manajemen hotel agar hotel beroperasi dengan lancar. Dalam kamus besar Bahasa 

Indonesia Jadwal adalah pembagian waktu berdasarkan rencana pengaturan urutan 

kerja, daftar, atau tabel kegiatan atau rencana kegiatan dengan pembagian waktu 

pelaksanaan yang terperinci. Penjadwalan adalah proses, cara, perbuatan 

menjadwalkan atau memasukkan jadwal. Untuk itu dalam bekerja memang harus 

bekerja sesuai jadwal yang yang telah ditentukan agar mencapai kinerja  karyawan 
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dengan baik. Kinerja adalah perbandingan hasil yang dicapai dengan peran serta 

tenaga kerja per satuan waktu (lazimnya per jam ) Mangkunegara,2005:1. 

Sedangkan Gomes (2005:9) mengemukakan definisi kinerja adalah sebagai 

ungkapan seperti output, efisiensi serta efektivitas sering dihubungkan dengan 

produktivitas. Bisa disimpulkan bahwa kinerja adalah hasil kerja atau output, 

efisiensi serta efektivitas  dari produktivitas pekerja. Jika kinerja buruk maka yang 

dialami ialah kefektifan kerja yang buruk juga. 

A. Sumber Daya Manusia 

 Sumber Daya Manusia merupakan elemen yang paling strategis dalam 

organisasi, harus diakui dan diterima oleh managemen. Peningkatan produktivitas 

kerja hanya mungkin dilakukan oleh manusia. Sebaliknya, sumber daya manusia 

pula yang dapat menjadi penyebab terjadinya pemborosan dan inefisiensi dalam 

berbagai bentuk. Karena itu, memberikan perhatian kepada unsur manusia 

merupakan satu tuntutan dalam keseluruhan upaya dalam meningkatkan 

produktivitas kerja. (Siagian : 2002) 

• Produktivitas kerja 

 Adapun pendapat yang mengemukakan bahwa produktivitas kerja 

merupakan sikap mental. Sikap mental yang selalu mencari perbaikan terhadap 

apa yang telah ada. Suatu keyakinan bahwa seseorang dapat melakukan pekerjaan 

lebih baik hari ini daripada hari kemarin dan hari esok lebih baik hari ini. 

(Tohari :2002) 
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 Produktivitas secara umum diartikan sebagai hubungan antara keluaran 

(barang-barang atau jasa) dengan masukan (tenaga kerja, bahan, uang). 

Produktivitas adalah ukuran efisiensi produktif, suatu perbandingan antara hasil 

keluaran dan masukan. Masukan sering dibatasi dengan tenaga kerja, sedangkan 

keluaran diukur dalam kesatuan fisik, bentuk dan nilai. 

pengertian  Produktivitas kerja dari segi psikologi yang dikutip dari buku 

Psikologi Kerja Pandji Anoraga, 2006:50 

“ Produktivitas adalah suatu tingkah laku. Memang bisa lain kalau dilihat dari 

sudut pandangan ilmu lain, karena perbedaan ilmu bisa juga didasarkan atas 

perbedaan obyek kajian. Dalam psikologi produktivitas menunjukkan tingkah 

laku sebagai keluaran (output) dari suatu proses berbagai macam komponen 

kejiwaan yang melatarbelakangi” 

Menurut Andreas A. Danadjaja (1986), produktivitas sebagai tenaga kerja 

sebenarnya hanya sebagian dari seluruh produktivitas suatu usaha.namun 

demikian produktivitas tenaga kerja adalah bagian yang paling menentukan, 

sekaligus juga yang paling sulit untuk dimengerti, apalagi untuk dikelola. 

 Dari definisi-definisi tersebut diatas, penulis menyimpulkan bahwa 

produktivitas kerja terdiri dari tiga aspek, yaitu pertama produktivitas adalah 

keluaran fisik per unit dari usaha produktif, kedua produktivitas merupakan 

tingkat keefektifan dari penggunaan tenaga kerja dan peralatan. Tetapi semua 

mengarah pada tujuan yang sama, bahwa produktivitas kerja adalah rasio hasil 
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kerja dengan waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk dari seorang 

tenaga kerja. 

• Efektivitas 

 “Efektivitas” adalah tingkat kemampuan untuk mencapai tujuan dengan 

tepat dan baik (Devung, 1988:25). Efektivitas kerja terdiri dari dua kata yaitu 

efektivitas dan kerja. Menurut Richard M. Steers (1980:1) Efektivitas yang 

berasal dari kata efektif, yaitu suatu pekerjaan dikatakan efektif jika suatu 

pekerjaan dapat menghasilkan satu unit keluaran(output). Suatu pekerjaan 

dikatakan efektif jika suatu pekerjaan dapat diselesaikan tepat pada waktunya 

sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Ada empat faktor yang 

mempengaruhi efektivitas kerja, yaitu 

a. Karakteristik Organisasi  

b. Karakteristik Lingkungan 

c. Karakteristik Pekerja 

d. Karakteristik Kebijaksanaan dan Praktek Manajemen  

Berikut pedoman bekerja yang efisien, antara lain : 

a. Bekerja menurut rencana 

b. Menyusun rangkaian pekerjaan menurut urutan yang tepat 

c. Biasakanlah memulai dan menyelesaikan pekerjaan dengan seketika 
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d. Jangan melakukan pekerjaan yang semacam 

e. Merubah pekerjaan rutin atau pekerjaan yang memakai otak menjadi 

pekerjaan otomatis 

f. Pakailah tangan untuk bekerja tanpa bantuan mata 

g. Pembuatan tempat untuk benda-benda yang diperlukan  

h. Menyimpan benda-benda yang betul-betul diperlukan 

i. Biasakanlah membuat keputusan seketika 

j. Pergunakanlah catatan untuk membantu otak  

k. Biasakanlah melimpahkan sebagian tugas dan wewenang kepada pegawai 

bawahannya 

(Pandji Anoraga, S.E., M.M 2006:49 Psikologi Kerja) 

Jika keefektifan dan keefisensian kerja terpenuhi itu karena produktivitas 

karyawan yang baik dilihat dari kinerja karyawan yang meningkat. 

Sebagai karyawan hotel  tentu kita diajarkan berbagai hal untuk handling 

guest. Untuk mengerjakan itupun butuh membangun cintra diri positf yang harus 

kita biasakan. Penerapan citra diri positif akan berdampak pada nilai disiplin kita 

dan kinerja kita. Oleh sebab itu penting untuk kita ketahui bagaimana tips 

membangun citra diri positif ialah sebagai berikut: 
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a. Kesan awal adalah penting. Berbicara basa-basi dan pendekatan awal bisa 

mempengaruhi hubungan selanjutnya. Hindari kesalahan sekecil apapun 

karena akan butuh banyak waktu untuk memperbaikinya jika kesalahan itu 

terjadi, baik pada pertemuan saat itu atau pada pertemuan berikutnya. 

b. Jangan membuat orang lain menunggu karena ia bisa menjadi frustasi. Jika 

permintaan untuk berbicara dilakukan lewat telepon dan ia harus 

menungggu, anda bisa memintanya untuk menelepon kembali 

c. Usahakan selalu bersikap ramah. Sampaikan salam sesuai waktu, seperti 

“Selamat siang. Bisa saya bantu?” sapalah pelanggan dengan menyebutkan 

namanya. 

d. Perlakukan semua pelanggan seakan-akan mereka merupakan pelanggan 

pertama pada hari itu. 

e. Saat bertatap muka (berbicara), pandanglah wajahnya 

f. Tersenyum setiap saat.  

g. Saat berkomunikasi dengan pelanggaan, jangan menghakimi 

h. Berbicara secara jelas dengan kata-kata yang dipahami oleh pelanggan  

i. Komunikasi secara tertulis harus jelas dan berkesan ramah 

j. Hindari beban pikiran yang menyebabkan perhatian kepada pelanggan 

terpecah. 

k. Ungkapkan sesuatu yang tulus dan positif kepada pelanggan  
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l. Berikan pelayanan lebih untuk memuaskan pelanggan, meskipun hal ini 

akan membebani anda 

m. Periksa dokumen atau surat-surat anda. Bagaimana kesannya ? bisakah 

kesan ini ditingkatkan ? 

n. Lakukan kampanye yang berkesinambungan untuk meyakinkan bahwa 

yang diinginkan pelanggan tercapai dan terjaga mutunya 

o. Berikan dorongan kepada staf anda dan pelanggan untuk menjalin 

hubungan yang lebih akrab. Deengan demikian staf anda mengetahui yang 

diinginkan dan dibutuhkan pelanggan  

p. Catat setiap tindakan anda. Pastikan bahwa kebutuhan pelanggan benar-

benar terpenuhi. Tawarkan pula bantuan yang lebih besar daripada yang 

mereka harapkan. 

B. Shift Kerja 

Dalam Proses kerjanya tentu didakan Shift Kerja. Shift Kerja adalah 

pembagian waktu kerja berdasarkan waktu tertentu. Sistem shift merupakan 

suatu system pengaturan kerja yang memmberi peluang untuk memanfaatkan 

keseluruhan waktu yang tersedia untuk mengoperasikan pekerjaan 

(Muchinsky,1997). Menurut Landy jadwal kerja shift adalah adanya 

pengalihan tugas dan pekerjaan dari satu kelompok karyawan pada kelompok 

karyawan lain. Sedangkan Riggio (1990)  mendefinisikan shif kerja sebagai 
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suatu jadwal kerja dimana setiap karyawan secara bergantian datang ke 

tempat kerja agar kegiatan operasional tetap berjalan. 

Secara umum, kinerja kerja shift dipengaruhi oleh kombinasi dari faktor-faktor 

berikut: 

a. Tipe Pekerjaan. Pekerjaan yang menuntut secara mental (seperti inspeksi 

dan control kualitas) memerlukan kesabaran dan kehati-hatian.  

b. Tipe sistem shift. Gangguan irama tubuh (circadian rhytms) dapat 

menimbulkan kerugian terhadap kemampuan fisik dan mental pekerja 

shift, khusunya ketika perubahan shift kerja dan shift malam. 

c. Tipe pekerja. Untuk contoh, pekerja yang telah berusia tua memiliki 

kemampuan yang minimal untuk menstabilkan irama tubuh ketika 

perubahan shift kerja 

Kinerja shift malam yang rendah dapat dikaitkan dengan 

a. Ritme tubuh yang terganggu 

b. Adaptasi yang lambar terhadap kerja shift malam 

c. Pekerja lebih produktif pada shift siang daripada shit malam 

d. Pekerja membuat sedikit kesalahan dan kecelakaan pada shift siang 

daripada shift malam 
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e. Kehati-hatian pekerja menurun selama kerja shift malam, khususnya 

ketika pagi-pagi sekali. Hal ini mungkin penting diperhatikan terutama 

untuk tugas-tugas yang memerlukan pengawasan yang terus menerus  

f. Jika pekerja tidak mendapatkan tidur yang cukup untuk shift kerja, kinerja 

dapat dipengaruhi secara buruk khususnya pekerjaan yang memerlukan 

tingkat kehati-hatian yang tinggi  

Berikut kesalahan yang diakibatkan ketidakdisiplinan waktu yang diakibatkan 

kesalahan dalam shift kerja  antara lain: 

a. Tidak terampil dalam melayani pelanggan 

b. Cara berpakaiannya tidak sesuai 

c. Tutur katanya kurang sopan atau bahkan menyebalkan 

d. Bau badannya mengganggu 

e. Selalu cemberut atau pasang tampang ‘angker’ 

(Fandy Tjiptono, 2004 :85) 

Pembuatan jadwal shift kerja tidak bisa mengabaikan aspek-aspek yang 

mempengaruhinya. (Grandjean, 1986) mengemukakan teori Schwartzenau yang 

menyebutkan ada beberapa saran yang harus diperhatikan dalam penyusunan 

jadwal shift kerja, yaitu : 

a. Pekerja shift malam sebaiknya berumur antara 25-50 tahun 
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b. Pekerja yang cenderung punya penyakit di perut dan usus, serta yang 

punya emosi tidak stabil disarankan untuk tidak ditmpatkan di shift malam 

c. Pekerja yang tinggal jauh dari tempat kerja atau berada di lingkungan yang 

ramai tidak dapat bekerja malam 

d. System shift 3 rotasi biasanya berganti pada pukul 06.00 – 14.00 – 22.00, 

lebih baik di ganti pada pukul 07.00-15.00-23.00 atau 08.00-16.00-24.00 

e. Rotasi pendek lebih baik dari pada rotasi panjang dan harus dihindarkan 

kerja malam secara terus menerus 

f. Rotasi yang baik 2-2-2 (metropolitan pola) atau 2-2-3 (continental pola) 

g. Kerja malam 3 (tiga) hari berturut-turut harus segera diikuti istirahat 

paling sedikit 24 jam 

h. Perencanaan shift meliputi akhir pekan dengan dua hari libur berturutan 

i. Tiap shift terdiri satu kali istirahat yang cukup untuk makan 

C. Pengertian Waktu Kerja 

Waktu Kerja adalah waktu di mana seseorang pekerja 

berkewajiban menjalankan pekerjaannya sebagaimana yang telah disepakati 

dalam peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama dan atau perjanjian 

kerja yang telah disepakati. Waktu yang diperlukan seorang pekerja untuk 

melakukan pekerjaan yang lamanya telah ditentukan disebut jam kerja 

normal. Kelebihan jam kerja normal disebut jam kerja lembur. Jam kerja bagi 
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pekerja diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

ketenagakerjaan. Pada pasal 77 disebutkan: 

1. 7 (tujuh) jam 1(satu) hari dalam 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu 

untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1(satu) minggu; atau 

2. 8 (delapan) jam 1(satu) hari kerja dalam 1(satu) minggu. 

Setiap kelebihan jam kerja harus dihitung sebagai upah lembur. Pemberian 

upah lembur ini tidak diberlakukan untuk golongan jabatan tertentu seperti 

manajer. Bagi golongan ini, yang dituntut oleh perusahaan adalah pemikiran 

dan tanggung jawabnya yang sangat besar. Untuk menjalankan tugasnya, 

mereka tidak bisa hanya menggunakan waktu normal saja, karena telah 

dicantumkan dalam perjanjian kerja yang telah disepakati. 

 Waktu lembur digunakan untuk melakukan pekerjaan yang tidak dapat 

dilakukan atau diselesaikan pada jam kerja normal. Pekerja melakukan lembur 

apabila : 

1. Ada perintah tertulis dari pengusaha 

2. Pekerja yang bersangkutan setuju untuk melaksanakan kerja lembur 

3. Pengusaha membuat daftar pelaksanaan kerja lembur meliputi nama 

pekerja, lamanya waktu kerja lembur dan laporan kerja lembur 

4. Ditandatangani pihak pengusaha dan pekerja 
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Dalam Keputusan Manakertrans nomor Kep.102/MEN/2004 tentang 

upah lembur dalam pasal 7 dijelaskan bahwa Perusahaan yang 

memperkerjakan pekerja selama waktu kerja lembur berkewajiban : 

1. Membayar upah lembur 

2. Memberikan waktu istirahat secukupnya 

3. Memberikan makanan dan minuman sekurang-kurangya 1400 kalori 

apabila kerja lembur dilakukan selama tiga jam atau lebih 

4. Pemberian makan minum untuk kerja lembur tidak boleh diganti dengan 

uang 

Perlindungan pengaturan waktu kerja diperlukan agar pekerja memerlukan 

waktu istirahat, sehingga pekerja dapat : 

1. Memelihara dan mempertahankan derajat kesehataanya  

2. Mendapatkan kesempatan mengembangkan kehidupan sosial 

kemasyarakatan 

3. Meningkatan kehidupan spiritualnya 

Menurut sifat pekerjaanya, waktu kerja dibagi dua macam: 

1. Waktu kerja Khusus 

Waktu kerja khusus adalah pengaturan lebih lanjut mengenai waktu kerja 

dan waktu istirahat untuk pekerjaan atau perusahaan tertentu untuk 
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menjaga kesehatan dan keselamatan pekerja. Waktu kerja khusus 

diperuntukkan sector usaha tertentu atau pekerjaan tertentu, contohnya 

sector perusahaan tertentu adalah pengeboran minyak lepas pantai 

sedangkan pekerjaan tertentu contohnya adalah supir angkutan jarak jauh, 

kapal laut dan penebang hutan. 

2. Waktu Kerja Terus Menerus 

Pekerjaan yang dijalankan secara terus-menerus adalah pekerjaan yang 

menurut jenis dan sifatnya harus dilaksanakan atau dijalankan secara terus-

menerus. 

Pekerjaan yang dimaksud adalah pekerjaan di bidang: 

a. Pelayanan jasa kesehatan  

b. Pelayanan jasa transportasi 

c. Jasa perbaikan alat transportasi  

d. Usaha Pariwisata 

e. Jasa Pos dan Telekomunikasi 

f. Penyediaan tenaga gas dan minyak bumi 

g. Media Masa 

h. Usaha Swalayan, pusat pembelajaan dan atau sejenisnya 

i. Pengamanan dan Lembaga Konservasi 
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j. Pekerjaan yang apabila dihentikan akan mengganggu proses, produk 

dan merusak bahan 

Dalam melakukan pekerjaan tentu dibutuhkan waktu istirahat disela-sela 

jam kerja. Waktu Istirahat adalah waktu yang diberikan kepada pekerja untuk 

istirahat setelah melakukan suatu pekerjaan untuk waktu tertentu pada jam kerja 

normal. Pemberian waktu istirahat ini diberiakan setelah pekerja bekerja selama 4 

jam terus-menerus dan waktu istirahat tersebut bukan bagian dari waktu kerja. 

• Waktu Istirahat  

Pemberian waktu istirahat kepada pekerja bertujuan untuk mempertinggi 

derajat kehidupan dan kecerdasan pekerja.ada Sembilan macam bentuk waktu 

istirahat yang diatur oleh undang-undang ketenagakerjaan, yaitu: 

1. Istirahat kerja 

Pengusaha diwajibkan memberikan waktu istirahat antara jam kerja, 

sekurang-kurangnya setengah jam setelah bekerja selama empat jam 

terus menerus dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja. 

Sedangkan pengaturan pelaksanaanya dilakukan dengan kesepakatan 

para pihak yang dituangkan dalam perjanjian kerja bersama dan atau 

peraturan perusahaan. 

2. Istirahat Mingguan 

Pengusaha diwajibkan untuk memberikan istirahat mingguan sesuai 

ketentuan ketenagakerjaan bahwa mereka berhak atas istirahat 
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mingguan apabila dalam satu minggu telah bekerja selama enam hari 

(tujuh jam kerja) atau lima hari (delapan jam kerja), karena undang-

undang tidak membedakan dalam permberlakukannya. 

3. Istirahat Hari Raya 

Istirahat hari raya diberikan untuk menghormati bangsa Indonesia 

sebagai bangsa yang beragama. 

4. Istirahat Tahunan 

Istirahat tahunan diberikan sebanyak dua belas hari kerja dalam 

setahun. Menurut undang-undang yang dihitung hari kerja adalah: 

a. Istirahat berdasarkan peraturan perundang-undangan 

b. Mendapat kecelakaan kerja 

c. Sakit yang diberitahu secara sah 

d. Yang selayaknya menjadi tanggungan perusahaan (Lock out, tidak 

tersedianya bahan baku, produksi turun/permintaan menurun) 

e. Mogok kerja sah 

Pemberian istirahat tahunan bertujuan untuk memberikan 

kesempatan kepada pekerja mengunjungi keluarganya atau 

mengadakan perjalanan peninjauan atau rekreasi untuk menyegarkan 

pikiran dan meluaskan pandangan pekerja dan keluarganya. 

Pemberlakuan dan pelaksanaan istirahat tahuanan diatur dalam 
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Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1954. Selama menjalani 

istirahat tahunan pekerja berhak mendapat upah penuh. Apabila 

upahnya tidak tentu, untunk menghitung pembayaran upah selama 

istirahat adalah upah rata-rata dalam enam bulan yang mendahului, 

terhitung sejak dimulainya istirahat tahunan, bagi pekerja harian upah 

diberikan sebelum istirahat tahunan dijalankan. 

Dalam undang-undang ketenagakerjaan, istirahat tahunan disebut 

Cuti Tahunan sedangkan untuk istirahat lainnya tetap dengan sebutan 

istirahat bukan dengan kata cuti. Besarnya cuti tahunan menurut 

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 pasal 79 ayat 2 adalah 12 hari 

bagi pekerja yang telah bekerja 12 bulan terus-menerus.  

5. Istirahat tertentu bagi pekerja perempuan 

Bagi pekerja yang mengalami gangguan kesehatan pada saat 

menstruasi tidak diwajibkan bekerja pada hari pertama dan kedua 

menstruasi. sedangkan bagi yang istirahat karena melahirkan dan atau 

keguguran diberikan waktu istirahat satu setengah bulan sebelum 

melahirkan dan satu setengah bulan sesudah melahirkan sehingga 

diharapkan pekerja dapat beristirahat memulihkan kesehatannya. 

Undang-undang ketenagakerjaan juga melarang perusahaan 

memperkerjakan pekerja perempuan yang hamil tua. Istirahat bagi 

pekerja perempuan karena hal tersebut di atas harus didasarkan dan 

atau dibuktikan dengan surat keterangan dokter. 
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6. Istirahat karena alasan tertentu 

Pengusaha oleh undang-undang untuk melindungi kepentingan 

sosial dan rohani pekerjanya diwajibkan memberi istirahat dengan 

berupah sehingga pekerja dapat memenuhi kewajiban sosial dan 

rohaninya. 

Beberapa hal kegiatan sosial dan rohani yang diatur oleh undang-

undang adalah: 

a. Pekerja menikah (3 hari kerja) 

b. Menikahkan anak (2 hari kerja) 

c. Mengkhitankan anak (2 hari kerja)  

d. Membabtiskan anak (2 hari kerja) 

e. Istri melahirkan/keguguran kandungan (2 hari kerja) 

f. suami/istri, orang tua/mertua/anak/menantu meninggal dunia (2 

hari kerja) 

g. anggota keluarga dan satu rumah meninggal dunia ( 1 hari kerja) 

Tujuan dari pengaturan ini adalah untuk menjamin pengupahan 

penuh tetap diterima pekerja selama pekerja menjalani kegiatan sosial 

dan rohaninya tersebut di atas. 
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7.  Istirahat Panjang 

Undang-undang Ketenagakerjaan pasal 79 ayat 2 (d), menjelaskan 

bahwa pekerja yang telah bekerja sekurang-kurangnya enam tahun dan 

berlaku bagi kelipatan enam tahun berhak atas istirahat panjang 

sekurang-kurangnya dua bulan. Pelaksanaannya dilakukan pada tahun 

ketujuh untuk satu bulan dan tahun kedelapan satu bulan. Selama 

menjalani istirahat tahunan kedelapan pekerja diberi kompensasi hak 

istirahat tahun kedelapan sebesar setengah bulan upah. 

Pada pasal 79 ayat 3 s/d 5 dan Kepmenakertrans No.51/MEN/2004 

dijelaskan selain mengurangi jumlah hak istirahat panjang dengan 

memecah waktu pelaksanaanya undang-undang ketenagakerjaan juga 

menambah persyaratan baru yaitu pelaksanaannya harus diatur dalam 

Peraturan Perusahaan dan atau Perjanjian Kerja Bersama. 

8. Istirahat Sakit 

Perlindungan tenaga kerja bagi pekerja yang sakit terus-menerus 

diatur dalam pasal 93 ayat 3 di mana dijelaskan selama sakit pekerja 

tetap dibayarkan upahnya dengan perincian sebagai berikut: 

a. Untuk empat bulan pertama 100% 

b. Untuk empat bulan kedua 75% 

c. Untuk empat bulan ketiga 50% 
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d. Dan untuk selanjutnya 25% dari upah sebelumnya 

9. Istirahat menjalankan ibadah 

Dalam pasal 93 ayat 2 (e) dijelaskan pengusaha wajib memberikan 

hak istirahat kepada pekerja dengan berupah, untuk menjalankan 

ibadah yang diperintahkan agamanya apabila pelaksanaan ibadah itu 

telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam pasal 80 

undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2001 juga 

dijelaskan bahwa pekerja dijamin pula untuk beristirahat guna 

menjalankan ibadah sehari-hari. Dalam pelaksanaanya pengusaha 

wajib memberikan kesempatan pekerja untuk melaksanakan ibadah 

keagamaannya sesuai dengan kondisi. 

D. Pengertian Kelelahan 

Kelelahan adalah suatu mekanisme perlindungan tubuh agar tubuh 

terhindar kerusakan lebih lanjut sehingga terjadi pemulihan setelah istirahat. 

Kelelahan dialami secara sentral oleh otak. Pada susunan syaraf pusat 

terdapat system aktivasi (bersifat simpatis) dan inhibis (bersifat parasimpatis). 

Istilah kelelahan biasanya menunjukkan kondisi yang berbeda-beda dari 

setiap individu, tetapi semuanya bermuara pada kehilangan efisiensi dan 

penurunan kapasitas kerja serta ketahanan tubuh. Kelelahan diklasifikasikan 

dalam dua jenis yaitu kelelahan otot dan kelelahan umum. Kelelahan otot 

adalah merupakan tremor pada otot / nyeri pada otot. Sedangkan kelelahan 

umum ditandai dengan hilangnya kemauan untuk bekerja yang disebabkan 
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oleh karena monotoni, intensitas dan lamanya kerja fisik, keadaan 

lingkungan, sebab-sebab mental, status kesehatan dan keadaan gizi, 

Grandjean, 1997. Astrand & Tarwaka, 2010 mengungkapakan bahwa secara 

umum gejala kelelahan dapat dimulai dari sangat ringan sampai perasaan 

yang sangat melelahkan. Kelelahan subjektif biasanya terjadi pada akhir jam 

kerja apabila rata-rata beban jam kerja melebihi 30-40% dari tenaga aerobic 

maksimal. 

• Faktor Penyebab Terjadinya Kelelahan Kerja 

Kelelahan karena kerja statis berbeda dengan kerja dinamis. Pada otot 

statis, dengan pengerahan tenaga 50% dari kekuatan maksimum otot hanya 

dapat bekerja selama 1 (satu) menit, sedangkan pada pengerahan tenaga < 

20% kerja fisik dapat berlangsung cukup lama. Tetapi pengerahan tenaga otot 

statis sebesar 15-20% akan menyebabkan kelelahan dan nyeri jika 

pembebanan berlangsung sepanjang hari. Astrand & Rodahl 1997 

berpendapat bahwa kerja dapat dipertahankan beberapa jam per hari tanpa 

gejala kelelahan jika tenaga dikerahkan 8 % dari maksimum tenaga otot. 

Lebih lanjut Suma;mur, 1982. Grandjean, 1993, juga menyatakan bahwa 

kerja otot statis merupakan kerja berat, kemudian mereka membandingkan 

antara kerja otot statis dan dinamis. Pada kondisi yang hampir sama, kerja 

otot statis mempunyai konsumsi energy lebih tinggi, denyut nadi meningkat 

dan diperlukan waktu istirahat yang lebih lama. 
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Mengurangi tingkat kelelahan maka harus dihindarkan sikap kerja 

yang bersifat dan diupayakan sikap kerja yang lebih dinamis. Hal ini dapat 

dilakukan dengan merubah sikap kerja yang statis menjadi sikap kerja yang 

lebih bervariasi atau dinamis, sehingga sirkulasi darah dan oksigen berjalan 

normal ke seluruh anggota tubuh. Sedangkan untuk menilai tingkat kelelahan 

seseorang dapat dilakukan pengukuran kelelahan secara tidak langsung baik 

secara objektif maupun subjektif. 

E. Kinerja Karyawan 

Kinerja Karyawan menurut Mangkunegaran (2004:67) yang dimaksud 

kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh 

seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung 

jawab yang diberikan kepadanya. 

Sedangkan penilaian kerja adalah penilaian yang dilakukan oleh 

atasan langsung yang kemudian direvisi oleh kepala bagian. Penilaian oleh 

atasan langsung dan dibantu oleh salah satu atau dua orang pembantunya. 

Penilaian atasan langsung dan jika tidak memuaskan dibuat satu verivikasi 

dan dengan melakukan penilaian sekali lagi oleh satu atau dua orang teman 

(Martoyo 2004:87). Berikut ini faktor-faktor kinerja menurut Sastrohadiwiryo 

(2003:235): 
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- Kesetiaan 

Kesetiaan yang dimaksud adalah tekad dan kesanggupan menaati, 

mengamalkan sesuatu  yang ditaati dengan penuh kesadaran dan tanggung 

jawab. Tekad dan kesanggupan tersebut harus dibuktikan dengan tenaga 

kerja yang bersangkutan dalam kegiatan sehari-hari serta dalam 

melaksanakan tugas dan pekerjaan yang dibebankan padanya. Kesetiaan 

tenaga kerja terhadap perusahaan sangat berhubungan dengan 

pengabdiannya. Pengabdian yang dimaksud adalah pikiran dan tenaga 

yang diberikan kepada perusahaan dengan mengutamakan kepentingan 

umum diatas kepentingan pribadi. 

- Prestasi Kerja 

Prestasi kerja adalah kinerja yang dicapai oleh seorang tenaga kerja dalam 

melaksanakan tugas dan pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Kerja 

seorang tenaga kerja di pengaruhi oleh kecakapan, ketrampilan, 

pengalaman, dan kesungguhan dalam bekerja. 

- Tanggung Jawab 

Tanggung jawab adalah kesanggupan tenaga kerja dalam menyelesaikan 

pekerjaan yang diberikan kepadanya dengan sebaik-baiknya dan tepat 

waktu serta berani memikul keputusan yang telah diambil. 
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- Ketaatan 

Ketaatan adalah kesanggupan seorang untuk menaati segala ketetapan, 

peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku, 

menaati peraturan perintah yang diberikan oleh atasan yang berwenang, 

serta kesanggupan untuk tidak melanggar peraturan yang telah ditetapkan 

perusahaan maupun pemerintah, baik secara tertulis maupun tidak tertulis. 

- Kejujuran  

Kejujuran adalah ketulusan hati seorang tenaga kerja dalam melaksanakan 

tugas dan pekerjaan serta kemampuan untuk tidak menyalahgunakan 

wewenang yang telah diberikan. 

- Kerjasama 

Kerjasama adalah kemampuan seorang tenaga kerja untuk bekerja 

bersama-sama dengan orang lain dalam mnyelesaikan suatu tugas dan 

pekerjaan yang telah ditetapkan sehingga mencapai daya guna dan hasil 

guna yang sebesar-besarnya. 

- Prakarsa 

Prakarsa adalah kemampuan seorang tenaga kerja untuk mengambil 

keputusan, langkah-langkah atau sesuatu tindakan yang diperlukan dalam 

melaksanakan tugas pokok tanpa menunggu perintah dan manajemen 

lainnya. 
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- Kepemimpinan 

Kepemimpinan adalah kemampuan seorang tenaga kerja dalam 

meyakinkan orang lain (tenaga kerja lain) sehingga dapat dikerjakan 

secara maksimal untuk melaksanakan tugas pokok. Penilaian unsur 

kepemimpinan bagi tenaga kerja sebenarnya khusus diperuntukkan bagi 

tenaga kerja yang memiliki jabatan di perusahaan. 

Turunnya kinerja karyawan dikarenakan produktivitas 

turun/rendah, tingkat absensi naik, labour turn over tinggi, dan sebagainya 

(Niti Sewito,1996:118). Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor 

antara lain upah rendah, intensif kurang, lingkungan kerja buruk 

Turunnya kinerja karyawan disebabkan karena ketidakpuasan kerja 

sehingga menimbulkan ketidaksenangan dalam bekerja yang 

mengakibatkan turunnya kinerja karyawan. Sumber ketidakpuasan bisa 

berupa material yang sangat minim sedangkan nonmaterial berupa 

penghargaan yang bersifat manusiawi, kebutuhan berpartisipasi dalam 

perusahaan (Niti Sewito, 1996:98) 

Berikut pemaparan indikasi turunnya kinerja karyawan menurut 

Niti Sewito: 

- Turunnya atau rendahnya produktifitas 

Turunnya produktifitas diawali dengan turunnya semangat kerja 

karyawan karena rasa malas untuk melakukan pekerjaan tersebut, 
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sehingga karyawan sering menunda-nunda pekerjaan atau bahkan 

memperlambat pekerjaan 

- Naik turunnya absensi 

Absensi naik merupakan indikasi turunnya kinerja karyawan. 

Umumnya bila kinerja karyawan turun, maka karyawan kian malas 

bekerja disetiap harinya. Apalagi bila kompensasi tidak dipotong 

tiap kali absen, maka karyawan akan berfikir bahwa kerja atau 

tidak kerja tetap mendapat gaji utuh. 

- Labour turn over tinggi 

Apabila di suatu perusahaan semangat karyawan menurun, 

mengakibatkan tingkat labour turn over karyawan tinggi hal ini 

dikarenakan ketidak senangan bekerja di perusahaan tersebut 

- Tingkat kerusakan tinggi 

Tingkat kerusakan ini bisa terjadi pada bahan baku, barang jadi, 

maupun peralatan. Tingginya tingkat kerusakan berarti bahwa 

karyawan kurang memperhatikan cara mereka bekerja, sehingga 

menyebabkan kerusakan. Kerusakan juga bisa terjadi akibat 

kecelakaan. Tinginya tingkat kerusakan bukan merupakan indikasi 

kinerja menurun. Banyak faktor yang menyebabkan kerusakan 

terjadi, antara lain kesalahan pembelian bahan baku, kesalahan 
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proses penyimpanan, dan kurangnya pengawasan terhadap barang-

barang yang ada. 

- Kegelisahan 

Ketidaktenangan dalm bekerja serta keluh kesah yang tidak 

tersalurkan menimbulkan turunnya kinerja karyawan. Jika terus 

menerus dibiarkan maka akan merugikan perusahaan. Maka 

pemimpin diharuskan untuk lebih memperhatikan keadaan 

karyawannya. 

- Tuntutan yang sering terjadi 

Tuntutan yang sering terjadi di perusahaan menyebabkan kinerja 

turun. Tuntutan ini merupakan wujud ketidakpuasan dari karyawan. 

 

1.5 Metode Penelitian 

Dalam Penelitian deskriptif ini bermaksud untuk membuat 

perencanaan dan pemahaman mengenai situasi atau kejadian-kejadian 

yang ada sehingga diharapkan terdapat gambaran secara sistematis, factual 

dan akurat mengenai fakta yang ada dilapangan (Moleong, 1994:3). 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

kualitatif yaitu metode untuk mendeskripsikan latar dan interaksi yang 

komplek dari partisipasi secara mendalam. Metode kualitatif adalah tradisi 
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tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental 

tergantung pada pengamatan manajemen dalam wawasannya sendiri dan 

berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan 

peristilahannya (Moleong, 1994:3). Penulis menjelaskan dan menguraikan 

bagaimana proses pengaturan jadwal kerja dan implikasinya terhadap 

kinerja trainee di bagian Food and Beverage Service. 

 

1.5.1 Batasan Konsep 

Berdasarkan judul yang diambil peneliti yaitu "Penetapan Waktu 

Kerja dan Waktu Istirahat bagi Staff di Bagian Front Office Hotel 

Luminor sebagai upaya HRD mewujudkan Hubungan Industrial yang 

Harmonis". Penulis menjabarkan arti dari judul tersebut agar dapat 

dengan mudah dipahami dan membatasi bahasan konsep berdasarkan 

judul tersebut. 

- Waktu Kerja 

Waktu Kerja adalah waktu di mana seseorang pekerja berkewajiban 

menjalankan pekerjaannya sebagaimana yang telah disepakati dalam 

peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama dan atau perjanjian 

kerja yang telah disepakati. Zamani,43:2011 

 

- Waktu Istirahat yang dimaksud ialah istirahat kerja, istirahat 

mingguan, istirahat hari raya, istirahat tahunan, istirahat tertentu bagi 
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perempuan, istirahat karena alasan tertentu, istirahat panjang, istirahat 

sakit, dan istirahat menjalankan ibadah. Zamani,48:2011 

 

- Kerja 

Kerja merupakan sesuatu yang yang dikeluarkan oleh seseorang 

sebagai profesi, sengaja dilakukan untuk mendapatkan penghasilan. 

Kerja dapat juga diartikan sebagai pengeluaran energii untuk kegiatan 

yang dibutuhkan oleh seseorang untuk mencapai tujuan tertentu. 

(Pandji Anoraga, S.E., M.M 2006:10 Psikologi Kerja) 

 

- Front Office  

Front Office adalah salah satu departement di sebuah hotel di bagian 

depan merupakan pintu gerbang bagi hotel yang memiliki peran 

sebagai pusat informasi didalam hotel dan penjualan kamar. 

(Sihite,2000) 

 

- HRD 

HRD (Human Resource Departement) atau yang biasa disebut dengan 

personalia yang memiliki tugas utama mengelola sumber daya manusia 

diperusahaan salah satunya menumbuhkan hubungan kerja yang sering 

disebut dengan hubungan industrial ( Zamani,20:2011) 

 

 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TUGAS AKHIR HUBUNGAN INDUSTRIAL (STUDI ... ANGGI BUDI OCTAVIANTI



40 

 

 

 

- Staff 

Staff adalah seseorang yang bekerja pada sebuah perusahaan dengan 

menerima upah yang sesuai dengan perjanjian, antara pihak yang 

bekerja dan perusahaan (shandi,18:2010) 

 

- Upaya 

Upaya adalah sebuah usaha, yang dilakukan oleh pihak hotel, yang 

mana usaha ini bertujuan untuk menyampaikan suatu maksud guna 

mencapai tujuan yang telah ditentukan  (Shandi,18:2010) 

 

- Hubungan Industrial 

Hubungan Industrial adalah sistem hubungan yang terbentuk antara 

para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri 

dari unsur pengusaha, pekerja/buruh dan pemerintah didasarkan pada 

nilai-nilai Pancasila dan Undang-undang 1945 menurut Undan-Undang 

ketenagakerjaan no. 13 tahun 2003 pasal 16. 

 

- Harmonis 

Harmonis adalah keadaan disebuah hubungan terjadi keserasian atau 

keselarasan Zamani,56:2011 
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1.5.2 Teknik Penentuan Lokasi 

Hotel Luminor Surabaya adalah hotel berbintang 3 (***) 

yang mengusung konsep smart casual sehingga para pengunjung 

merasakan nuansa nyaman dan friendly. 

Hotel Luminor Surabaya terletak di kawasan bisnis dan 

hiburan Surabaya, Indonesia, dengan akses mudah dari pusat kota 

dan pusat kawasan perbelanjaan terbesar di Surabaya. Hotel 

Luminor Surabaya hanya 20 menit dari Bandara Internasional 

Juanda Surabaya. 

Adapun alasan penulis memilih tempat penelitian ini adalah 

1. Hotel Luminor Surabaya salah satu hotel yang terkenal 

ramai oleh para penginap sehingga petugas hotel harus 

mampu menjaga stamina agar tetap selalu sehat. 

Sehingga mendorong saya untuk mengetahui 

bagaimana penetapan jam kerja yang dilakukan 

2. Penulis melaksanakan On The Job training di Hotel 

Luminor Surabaya, sehingga penulis lebih mudah 

dalam mendapatkan data dan informasi yang diperlukan 

guna menunjang penelitian. 
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1.5.3 Teknik Penentuan Informan 

Di dalam melakukan sebuah penelitian penulis memerlukan 

informan yang dapat memberikan suatu informasi dan sumber data tentang 

situasi dan kondisi lokasi penelitian agar dalam waktu yang relative 

singkat penelitian ini dapat segera terselesaikan. Informan juga berguna 

sebagai sarana bertukar pikiran dengan penulis (Moleong, 1996:90) 

Kriteria dalam menentukan informan antara lain: 

- Orang yang sudah lama tinggal secara intensif dan menyatu dengan 

kegiatan yang menjadi obyek penelitian 

- Orang yang masih terlibat secara aktif pada lingkungan yang menjadi 

saran penelitian 

- Orang yang mempunyai cukup banyak waktu dan kesempatan untuk 

dimintai informasi 

- Orang yang dalam  memberikan informan dilakukan dengan cara 

terbuka dan tanpa ada yang ditutup-tutupi atau diolah terlebih dahulu 

- Secara personal 

Dalam proses penelitian ini menggunakan informan yang dapat 

memberikan informasi yang dibutuhkan penulis, yaitu: 

- Manager Front office  

Manager adalah seseorang yang bertanggung jawab atas kepuasan 

tamu dan sebagai penilai kinerja para karyawannya 
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- Supervisor 

Supervisor merupakan orang yang mengontrol segala pekerjaan yang 

dilakukan oleh karyawan setiap harinya. Supervisor juga mengamati 

kekurangan-kekurangan apa saja yang masih dimiliki oleh 

karyawannya, pengontrolan dilakukan dengantujuan agar dapat 

meminimalisir kesalahan-kesalahan dalam melakukan pekerjaan. 

 

- Personalia 

Personalia yang membantu manager memberikan bimbingan, 

penyuluhan, training  dan penilaian kepada karyawan front office 

 

- Staff atau karyawan : seseorang yang bekerja pada sebuah perusahaan 

dengan menerima upah yang sesuai dengan perjanjian, antara pihak 

yang bekerja dan perusahaan. 

 

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data  

Berikut pengumpulan data di lapangan yang digunakan 

dalam penelitian, sebagai berikut: 

- Observasi 

Observasi adalah metode atau cara-cara yang menganalisis dan 

mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku 

dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok secara 
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langsung. Pada metode ini penulis melakukan observasi dimana 

pengamat melakukan fungsi pengamatan pada obyek yang diamati, 

dengan demikian dapat diperoleh informasi apa saja yang dibuthkan 

(Moleong 2002:26) 

Jenis-jenis observasi  antara lain 

a. Observasi  Partisipasi adalah observasi yang 

melibatkan peneliti atau observer secara langsung 

dalam kegiatan pengamatan di lapangan. 

b. Observasi Non Partisipasi ialah observasi yang 

dalam pelaksanaannya tidak melibatkan peneliti 

sebagai partisipasi atau kelompok yang diteliti. 

Observasi yang saya lakukan termasuk dalam Observasi Partisipasi 

karena  sebagai peneliti terlibat langsung dalam kegiatan pengamatan. 

Yang saya amati ialah daftar absensi karyawan dan jadwal shift kerja. 

 

- Wawancara  

Wawancara adalah proses Tanya jawab yang berlangsung secara 

lisan, diman dua orang atau lebih bertatap muka, mendengar secara 

langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan yang 

dibutuhkan oleh peneliti (Narbuko, 2002:85) 

Wawancara merupakan percakapan yang dilakukan oleh 2 pihak, 

pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan pihak 

terwawancara (interviewee) yang memberi jawaban (Moleong, 
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2000:189). Dalam penelitian ini , peneliti menggunakan wawancara 

terbuka, dimana para subyeknya tahu dan sadar bahwa mereka sedang 

diwawancarai dan mengerti apa maksud dan tujuan dari wawancara 

tersebut (Moleong, 2000:189). Kemudian data-data yang diperoleh dari 

hasil wawancara dikumpulkan menjadi satu. Pengumpulan data 

melalui wawancara dimaksud agar peneliti bisa menggali segala 

informasi, baik nyata maupun tersembunyi jauh dari subyek (Faisal, 

1990:62)  

 Wawancara dalam penelitian ini adalah mengenai penetapan jam 

kerja dan jam istirahat staff di bagian front office sebagai upaya HRD 

mewujudkan hubungan industrial yang harmonis. 

 

- Penggunaan Bahan Dokumen 

Didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Dokumen berarti surat 

yang tertulis atau tercetak yang dapat dipakai sebagai bukti keterangan. 

Dokumen bisa berupa rekaman suara, gambar dalam film, dan 

sebagainya yang dapat dijadikan bukti keterangan. Menurut Moleong 

(2000:161) dokumen dapat digunakan untuk keperluan penelitian, 

karena alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai 

berikut: 

a. Dokumen yang digunakan karena merupakan sumber yang 

stabil, kaya dan mendorong 

b. Berguna sebagai bukti perjanjian 
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c. Berguna dan sesuai dengan penelitian kualitatif karena bersifat 

alamiah 

d. Dokumen tidak reaktif sehingga tidak sukar ditemukan dengan 

teknik kajian isi 

e. Hasil kajian ini akan membuka kesempatan untuk lebih 

memperluas pengetahuan terhadap sesuatu  yang dikehendaki 

 

Bahan dokumen dipilih penulis sebagai pelengkap, dari beberapa 

informasi yang didapat selain melalui wawancara maupun observasi, 

karena bahan dokumen bersifat sebagai data sekunder yakni informasi 

yang penulis dapatkan secara tidak langsung yang berupa dokumen-

dokumen yang berasal dari hotel dimana penulis melakukan On The 

Job Training. Tentunya dalam pengumpulan bahan dokumen ini 

prosesnya tidaklah mudah, karena itu merupakan data yang penting 

dan rahasia bagi pihak hotel. Selain informasi dari bahan-bahan 

dokumen, penulis juga berpedoman pada buku-buku yang menunjang 

dalam penulisan laporan ini. 

 

1.5.5 Teknik Analisis Data 

Analisa data adalah kegiatan mengubah data hasil penelitian 

menjadi informasi yang dapat digunakan untuk mengambil kesimpulan 

dalam suatu penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode penelitian kualitatif yang berarti prosedur penelitian 
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menghasilkan data berupa kata-kata tertulis maupun lisan yang diperoleh 

dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumen. 

Langkah-langkah dalam menganalisis data adalah sebagai berikut: 

1. Data-data yang terkumpul, baik dari hasil wawancara, pengamatan 

(observasi), maupun dokumen dari berbagai instansi dan perorangan 

dipilah-pilahkan menurut jenisnya, mana yang data sekunder dan data 

primer 

2. Menyusun data tersebut untuk mendapatkan data informasi yang 

paling penting yang berkaitan dengan permasalahan 

3. Mempelajari lebih dalam lagi mengenai berbagai data tersebut dengan 

mengadakan pengujian keabsahan data. Hal ini berkaitan apakah data-

data tersebut sudah bena-benar teruji kebenaran atau kenyataanya di 

lapangan yaitu di saat peneliti melakukan pengumpulan data 

4. Melakukan pemahaman lebih lanjut terhadap informasi yang didapat 

dengan menggunakan teori-teori tertentu, sehingga diharapkan peneliti 

mendapatkan solusi atau jawaban yang terbaik bagi pemecahan 

permasalahn yang diteliti 

5. Membuat kategori untuk mengklarifikasikan jawaban, peringkasan ini 

dilakukan dengan menggolongkan berbagai jawaban dan menyusutkan 

jawaban tersebut ke dalam beberapa kelompok jawaban. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM DAN OBJEK PENELITIAN 

 

2.1 Gambaran Umum Hotel Luminor 

Gambar 2.1 Bangunan Luminor Hotel Surabaya 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data Internal Peneliti 

Luminor Hotel merupakan salah satu hotel bisnis di Surabaya yang berdiri 

sejak 10 bulan lalu oleh kontraktor Waringin. Luminor  Hotel  ini termasuk dalam 

city hotel atau disebut dengan hotel bisnis. Hotel ini biasa digunakan untuk  acara-

acara pemerintah maupun perusahaan swasta, karena telah tersedia ruang 

pertemuan yang cocok digunakan dalam pertemuan-pertemuan para pembisnis, 

selain itu hotel ini menjadi salah satu tempat transit para wisatawan yang hendak 

meneruskan perjalanan ke luar pulau maupun ke kota wisata Jawa Timur  seperti  

Batu, Malang,  Probolinggo mengingat lokasi hotel ini dekat dengan bandara 
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Juanda Surabaya.  Luminor Hotel menawarkan berbagai tipe kamar sehingga 

membuat pengunjung hotel bebas memilih sesuai kebutuhan yang diperlukan 

dalam menginap, selain itu fasilitas yang diberikan tidak kalah bagus dan lengkap, 

hal tersebut menjadikan hotel ini cukup difavoritkan oleh para tamu  yang telah 

menginap. 

2.2 Sejarah Hotel Luminor 

Penulis menuliskan tentang sejarah singkat Luminor  Hotel 

Jemursari Surabaya. Luminor Hotel Jemursari Surabaya merupakan brand 

hotel yang pertama dibangun oleh PT. Waringin Hospitality Group sebagai 

Hotel bintang 3 tahun 2015. sebelumnya PT. Waringin Hospitality hanya 

mumpunyai properti hotel bintang  2 yang bernama Hotel 88. Hotel 

Luminor  dan Hotel 88 didirikan berdasarkan pada pertimbangan 

peningkatan ekonomi makro di Indonesia serta adanya pertumbuhan bisnis 

yang pesat di bidang pariwisata khususnya perhotelan. Pada Tahun 2010  

PT. Waringin Hospitality hanya mempunyai satu unit hotel, yakni  Hotel 

88 yang tepatnya di Jl. Mangga Besar Raya No.120 Jakarta Pusat. Melihat 

peluang bisnis yang sangat prospektif, setahap demi setahap PT. Waringin  

Hospitality mengembangkan dan memperluas jaringannya hingga ke 

Surabaya. Property yang dimiliki PT. Waringin Hospitality memiliki 

fasilitas dan pola pelayanan yang berbeda dengan hotel-hotel yang lainnya 

dalam melayani tamu, karena memiliki motto “ Feel at Home for 

Bussines”.  
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Desain dan konsep Luminor Hotel ditujukan untuk para pembisnis. 

Kata Luminor berasal dari kata Ilustracion atau iluminati yang berarti 

pencerahan. Nama Luminor Hotel yang berarti pencerahan diberikan oleh 

konsultan CEO Waringin, dengan harapan Luminor Hotel akan menerangi 

usaha perhotelan dengan memberikan inovasi baru dan kreatifitas  baru. 

Konsep khusus yang dimiliki oleh Luminor Hotel ialah “ Smart Casual” 

yang dimaksud smart ialah letak lokasi yang cukup strategis dekat dengan 

Bandara Juanda Surabaya maupun pusat pembelanjaan di Surabaya 

disamping itu casual yang dimaksud ialah tentang kegunaan hotel yang 

sesuai dengan kebutuhan mayarakat dalam pengadaan kegiatan formal 

maupun informal seperti  acara keluarga atau anak muda  sesuai dengan 

adanya fasilitas yang disediakan.  Hotel ini baru dibuka dengan soft 

opening pada tanggal 15 Juni 2015 selama tiga bulan, selanjutnya 

melakukan grand opening dengan tema vacation pada tanggal 26 Agustus 

2015. Luminor Hotel selalu berusaha memenuhi harapan tamu dengan 

tidak mengabaikan norma dan etika pariwisata dan peraturan pemerintah 

yang berlaku, Luminor Hotel mempunyai pola pelayanan yang lebih di 

dasarkan pada mengedepankan kekeluargaan baik terhadap tamu, 

karyawan maupun pemilik perusahaan, sehingga semua akan merasakan 

seperti suasana rumah. 
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2.3  Visi dan Misi Luminor Hotel 

2.3.1 Visi 

Menjadi sebuah jaringan bisnis hotel nasional yang terbaik dan 

terkemuka di Indonesia melalui produk dan pelayanan yang 

berkualitas tinggi dengan harga  yang terjangkau. 

2.3.2 Misi 

• Membuat para tamu senang, aman dan puas.  

• Mengadakan peningkatan perbaikan setiap hari dan terus berusaha 

untuk menjadi hotel terbaik dan terkemuka di Indonesia dengan 

menyajikan kualitas pelayanan yang sempurna melalui karyawan dan 

fasilitas yang tersedia. 

• Peningkatan produktivitas kerja karyawan secara professional. 

• Memperoleh target konsumen sesuai yang diinginkan. 

• Menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat. 

• Menciptakan citra perusahaan yang baik dengan terus menerus 

melakukan perbaikan mutu pelayanan. 

• Meningkatkan pendapatan perusahaan sesuai yang ditargetkan 

 

2.4 Gambaran lokasi Luminor Hotel 

Lokasi Luminor Hotel Jemursari Surabaya berada di perbatasan Kota 

Surabaya dengan Kota Sidoarjo tepatnya di bagian Surabaya Timur tepat 

di Jalan Raya Jemursari No. 206-208 Surabaya Provinsi Jawa Timur. 

Walaupun letak Luminor Hotel tidak dipusat kota Surabaya, Luminor 
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Hotel dekat dengan pusat pembelanjaaan di Surabaya 5 menit dari Plaza 

Marina ,  20 menit dari Royal Plaza Surabaya,  30 menit dari Bandara 

Juanda serta dekat dengan kantor, bank usaha produktif lainnya. Konsep 

bangunan Luminor Hotel dinamis  dan elegan memiliki 15 lantai yang 

terdapat 174 kamar dengan 4 tipe kamar dan 6 meeting room. Saat ini 

Luminor Hotel hanya terdapat di kota Surabaya dan Jakarta, tahun depan 

baru akan di buka di kota Sidoarjo. Semua Luminor Hotel dibawah 

naungan PT. Waringin. Luminor Hotel dapat diakses melalui : 

a) Telepon : 031 8485000 

b) Phone  : 08121600099 

c) Fax  : 031 8478383 

d) Website : www.luminorhotel.com 

e) Email  : info.js@luminorhotel.com 

f) Instagram  : @Luminorhotel  

g) BBM  : 56C7A340 

2.2 Gambar lokasi Luminor Hotel Jemursari Surabaya 

 

 

 

 

 

`   Sumber : https://www.luminorhotel.com 
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2.4.1 Logo Luminor Hotel 

2.3 Gambar Logo Luminor Hotel Jemursari Surabaya 

 

 

 

 

  Sumber : Data Internal Luminor Hotel Surabaya 

Setiap hotel maupun perusahaan selalu memiliki logo. Logo merupakan 

suatu simbol bagi setiap perusahaan dan memiliki makna didalamnya 

seperti halnya logo Luminor Hotel yang bertuliskan  “LUMINOR  

HOTEL” terdapat tanda merah diatas huruf “I” yang dimaksud ialah dari 

kata Iluminating berarti pencerahan dengan harapan Luminor Hotel dapat 

menerangi dunia bisnis perhotelan, “Jemursari-Surabaya” menunjukkan 

lokasi Luminor Hotel yang berada di Jalan Raya Jemursari Surabaya. Logo 

Luminor Hotel tampak simple dengan harapan mudah diingat oleh para 

penginap maupun orang-orang yang melewati hotel. 
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2.5 Struktur Organisasi Luminor Hotel 

 

Bagan 2.1 Struktur Organisasi Luminor Hotel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data Internal Luminor Hotel 

 CEO  singkatan dari Chief Executive Officer biasa  disebut  dengan  

Direktur Utama.  CEO  yang dimaksud disini adalah milik PT. Waringin Groups 

yang bertanggungjawab atas kegagalan atau kesuksesan sebuah perusahaan.  

Tanggungjawab CEO meliputi operasi, pemasaran,  strategi,  pendanaan,  

penciptaan budaya perusahaan, Sumber Daya Manusia, perekrutan tenaga kerja,  

Finance 
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pemutusan hubungan kerja,  penjualan,  hubungan masyarakat,  semua urusan 

tersebut  umumnya ditangani oleh CEO. 

 Seorang  CEO  tidak bisa  memimpin perusahaan seorang diri.  

Seorang  CEO harus dibantu oleh jajaran direksi dibawahnya dengan istilah Wakil 

Direktur salah satunya yaitu COO.  COO singkatan dari Chief Operating Officer.  

COO  di PT. Waringin berperan dibidang bisnis perhotelan, sehingga 

bertanggungjawab penuh menangani jalannya operasional perusahaan sangat 

besar karena berperan memimpin operasional perusahaan sehingga perusahaan 

dapat berjalan dengan baik dan  lancar. 

 Luminor  Hotel  ialah salah satu bisnis perhotelan  yang  dibawahi 

oleh  COO  PT. Waringin Group. Suatu  hotel  tentu diperlukan  General  

Manager  sebagai pengamat serta bertanggungjawab atas segala sesuatu yang  

berhubungan dengan aktivitas dan operasional  yang  berlangsung didalam sebuah 

hotel dengan dibantu oleh Departemen untuk pengoperasian hotel antara lain  

a. Front  Office  bertugas dalam kegiatan penjualan produk hotel serta 

sebagai pusat utama informasi mengenai  hotel 

b. Food and Beverage merupakan departemen yang mengelola makanan dan 

minuman dalam hotel seperti kitchen, dan restoran. 

c. Housekeeping  Departement  adalah salah satu bagian atau departemen  

yang  ada didalam hotel menangani hal-hal  yang  berkaitan dengan 

keindahan,  kerapian,  kebersihan,  kelengkapan, dan kesehatan seluruh 
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kamar, juga  area umum lainnya  agar seluruh tamu maupun karyawan 

dapat merasa nyaman  dan aman berada didalam hotel. 

d. Sales  Marketing adalah Departemen perhotelan  yang  bertugas untuk 

menjual produk  hotel seperti kamar,  paket meeting, dan  menu restoran. 

e. Accounting  ialah Departemen yang  menangani keuangan  hotel baik 

pemasukan maupun pengeluaran biaya  hotel. 

f. HRD  (Human  Resources  Departement)  merupakan Departemen  yang  

membantu  manager memberikan bimbingan,  penyuluhan,  training  dan 

penilaian kepada karyawan  hotel. 

g. Engineering ialah sebuah departemen  di hotel  yang  bertanggungjawab 

untuk hal-hal  yang menyangkut aspek-aspek teknis dari  hotel, yang  

berkaitan erat dengan keselamatan,  kelancaran, keamanan,  pelayanan,  

kesenangan,  dan kepuasan tamu hotel. 
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2.6 Gambaran Obyek Penelitian di Front Office Departeement Luminor 

Hotel Jemursari Surabaya 

Gambar 2.4 Counter Front Office Luminor Hotel Jemursari Surabaya 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Sumber: Data Internal Luminor Hotel Jemursari Surabaya 

Front Office Departement merupakan pusat dari segala informasi didalam 

hotel untuk tamu maupun untuk semua departement. Dalam 

operasionalnya Front Office Departement beroperasi 24 jam. Front office 

membantu tamu dari pertama tamu datang hingga tamu meninggalkan 

hotel. Dalam pelayanan front office sebagai penerima tamu yang pertama 

sehingga performa para staff harus bagus dan menarik guna mengundang 

kesan pertama yang menarik bagi tamu. Didalam Front Office 

Departement memiliki para staff dengan deksripsi pekerjaan masing-

masing seperti motto, visi dan misi serta deskripsi pekerjaan  sesuai 

dengan organisasi yang tersusun. 
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2.6.1 Motto Front Office Departemen Luminor Hotel Jemursari Surabaya 

Berikut Motto Front Office Departemen Luminor Hotel Jemursari 

Surabaya: 

a.  One Team yang memiliki arti bekerja satu team dengan kompak 

 b. One Spirit yang memiliki arti memiliki satu semangat  

c.  One Goal yang memiliki arti keberhasilan  bersama atas tujuan yang sama 

 

2.6.2  Visi dan Misi Departemen Front Office Luminor Hotel Jemursari 

Surabaya 

a. Visi Departemen Front Office Luminor Hotel Jemursari Surabaya 

Menjadi departemen yang multi skill, bertalenta tinggi, bekerja dengan 

hati yang tulus, penuh disiplin dan bertanggung jawab, serta mampu memberikan 

kontribusi yang penting terhadap tercapainya cita-cita perusahaan. 

b. Misi Departement Front Office Luminor Hotel Jemursari Surabaya 

• Menciptakan suasana kerja yang nyaman dan menyenangkan 

• Memotivasi para staff agar meningkatkan kualitas kerja 

• Menyiapkan para staff untuk menjadi pribadi yang mandiri, memiliki 

kreatifitas, bertangggung jawab dan berani mengembangkan potensi diri 

melalui training secara berkala. 
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2.6.3 Struktur Organisasi Front Office Luminor Hotel Jemursari Surabaya 

Bagan 2.2 Struktur Organisasi Front Office Luminor Hotel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data Internal Luminor Hotel 

 

2.6.4 Pengertian dan Tugas  sesuai dengan jabatan di Front Office 

A. Front Office Departement dibawahi oleh Front Office Manager  yang 

bertugas mengawasi jalannya operasional di hotel, mengawasi kinerja para 

karyaan, serta bertanggung jawab terhadap kegiatan di departemen front 

office yaitu reservasi, reception, guest relation,  dan operator 

Front Office Manager 

Front Office Supervisor  

Guest Relation Officer 

Front Desk Agent 

Bellboy 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TUGAS AKHIR HUBUNGAN INDUSTRIAL (STUDI ... ANGGI BUDI OCTAVIANTI



60 

 

 

 

 

B. Pengertian dan tugas Supervisor Front Office  

Seseorang yang bertugas dalam mengarahkan, menuntun, dan 

mengajari karyawan baru maupun training dalam menjalankan pekerjaan. 

Tidak hanya itu, supervisor juga memimpin briefing, dan mengatur 

schedule kerja karyawan. 

 

C. Pengertian dan tugas  GRO (Guest Relation Officer) 

Jabatan yang dimiliki sebagai penghubung tamu dengan pihak 

hotel. Guest Relation ini selalu berada di luar counter yakni berdiri di 

Lobby berujuan agar dapat dengan mudah membantu para tamunya. 

D. Pengertian dan tugas Front Desk Agent 

Yaitu bagian dari front office departemen yang bertugas dalam 

memberikan informasi mengenai kamar baik type maupun harga kamar, 

serta menangani administrasi pembayaran bagi tamu ayang akan 

melakukan transaksi pembayarannya. 

E. Pengertian dan tugas BELLBOY 

  Yaitu bagian yang menangani barang – barang tamu untuk diantar 

kedalam kamar – kamar maupun ke dalam kendaraan tamu.  
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2.6.5 Job Diskripsi Front Office Departement menurut shift kerja 

a. SHIFT 1 

• Datang tepat waktu 

• Cek house Bank 

• Cek Logbook 

• Memastikan serah terima operasional sudah disampaikan 

dengan jelas 

• Membagi peran staff menjadi dua sub bagian 

a. Front Office sebagai kasir 

- Mengecek data tamu yang akan check out hari ini 

- Mengecek billing satu persatu 

- Memastikan debet tidak kurang dari kredit 

- Jika ada group, memperhatikan intruksi billingnya 

- Menangani proses check out 

- Hand over 

- Memastikan tempat kerja rapi 

- Merapikan data check out 

- Memastikan postingan sesuai dengan harganya 

- Memastikan kartu kredit sesuai dengan jenis dan jumlah 

nilainya 

- Ledger harus dilengkapi supporting 
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b. Receptionist 

- Mengecek data tamu yang akan datang 

- Mengecek kelengkapan proses check in beserta 

supportingnya 

- Jika supporting kurang, segera menginformasikan ke 

reservasi agar dilengkapi 

- Membantu proses check out 

- Mengecheck kesiapan kamar beserta kuncinya 

- Memastikan total kamar yang ada disistem sesuai 

dengan jumlah kamar yang dipesan 

- Memastikan tipe kamar sesuai dengan pemesanan kamar 

yang telah dibuat oleh kehendak tamu 

- Memastikan harga kamar sesuai dengan harga 

pemesanan 

- Menghubungi kontak person untuk konfirmasi waktu 

kedatangan 

- Menginformasikan ke F&B mengenai welcome drink 

untuk tamu sesuai dengan waktu kedatangan 

- Menginformasikan ke security untuk jenis kendaraan 

yang digunakan pada tamu grup 

- Menentukan teknis proses check in dan mendiskusikan 

dengan personal incharge 

- Mengecek segmen code 
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b. SHIFT 2 

• Datang tepat waktu 

• Mengecek House Bank 

• Mengecek logbook 

• Memastikan serah terima operasional sudah disampaikan dengan 

jelas 

• Bagi peran staff menjadi dua sub bagian 

a. Front office sebagai kasir 

- mengecek data Departure yang masih belum check out 

- mengecek data Expected Arrival untuk tamu personal 

(RC/Supporting) 

- menghubungi reservasi jika supporting kurang lengkap 

- menangani proses check in 

- memastikan tamu melakukan deposit minimal sesuai 

dengan harga dan masa tinggal (jika cash) 

- jika tamu melakukan deposit dengan menggunakan kartu 

kredit, hendaknya disarankan untuk open card 

- memastikan nomor credit card tertulis dengan jelas, 

tanggal expired, dan approval code 

- memastikan data tamu sudah lengkap yang disertai 

dengan tanda tangan kedua belah pihak (RC) 

- memastikan jenis fasilitas tamu yang sesuai dengan 

kamar yang telah dipesan 
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- memastikan postingan sesuai dengan rate kamar yang 

tertera sesuai reservasi 

- memastikan transaksi kartu kredit yang diinput sesuai 

dengan jenis dan jumlah nilainya 

- chasier report 

 

b. Receptionist 

- Mengecek data Expected Arrival (kedatangan tamu) 

- Mengecek kesiapan kamar tamu 

- Mengecheck kunci untuk check in tamu rombongan 

- Mengecek nama list tamu rombongan 

- Memastikan total kamar yang dipesan tamu grup 

- Memastikan tipe kamar sesuai dengan reservasi tamu 

- Memastikan harga kamar sesuai dengan reservasi 

- Menghubungi kontak person untuk konfirmasi waktu 

kedatangan 

- Menginformasikan ke F&B mengenai welcome drink 

untuk tamu sesuai dengan waktu kedatangan 

- Menginformasikan ke security untuk jenis kendaraan 

yang digunakan pada tamu grup 

- Menentukan teknis proses check in dan mendiskusikan 

dengan personal incharge 

- Mengecek data arrival yang harus di follow up 
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c. SHIFT 3 

• Datang tepat waktu  

• Mengecek House Bank  

• Mengecek Logbook 

• Memastikan serah terima operasional sudah disampaikan secara 

jelas 

• Mengecek data tamu arrival yang belum datang 

• Meletakkan data RC di docket sesuai dengan nomor kamar 

• Sortir dan merapikan data docket, memastikan semua RC yang 

sudah check out dikeluarkan dari docket 

• Merapikan semua area kerja 

• Mengecek masing-masing kamar sesuai dengan segmennya 

• Mengecek total pax masing-masing kamar 

• Mengecek data extra bed 

• Membuat laporan harian 

• Melakukan proses ledger sesuai dengan nomor reservasi yang 

sudah definite, memastikan supporting dengan lengkap dan sudah 

tertulis dalam kolom remarks 

• Menangani proses check out 

• Memastikan print laporan harian sudah disiapkan dan soft copy 

sudah dikirim melalui email  
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2.7  Human Resource  Departement Luminor Hotel Jemursari 

Surabaya 

Dalam penelitian ini penulis juga meneliti dibagian Human Resource 

Departement. Karena Human Resource Departement  yang menangani 

berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan, pegawai, buruh, manajer 

dan tenaga kerja lainnya untuk dapat menunjang aktifitas organisasi atau 

perusahaan demi mencapai tujuan yang telah ditentukan. Salah satu tugas 

Human Resource Departement ialah sebagai penghubung dengan para 

manajer agar memahami semua aspek-aspek penting dalam pengembangan 

Sumber Daya Manusia dan untuk memastikan para pekerja mendapat 

informasi yang tepat dan mencukupi tentang sasaran, tujuan, dan pencapaian 

dari pengembangan Sumber Daya Manusia. Informasi yang dimaksud ialah 

informasi mengenai penetapan waktu kerja dan waktu istirahat khususnya 

dibagian front office departement dan pencapaian yang dimaksud ialah 

kesejahteraan karyawan. Sehingga hubungan industrial antara pekerja 

dengan perusahaan tumbuh secara harmonis dan dapat mencapai tujuan 

perusahaan yang diharapkan.  
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BAB III 

PENYAJIAN DAN INTERPRETASI DATA 

Luminor Hotel Jemursari Surabaya memiliki waktu kerja terus menerus 

selama 24 jam. Namun, dalam penerapannya tentu setiap hotel memberlakukan 

jam kerja khusus bagi setiap karyawannya agar kebutuhan sosial seperti 

berkumpul bersama keluarga dan kerabat terdekat masih tetap terpenuhi disela 

waktu kerja yang telah ditentukan ditempat kerja. Waktu kerja harus diatur 

dengan baik karena berpengaruh terhadap performa para pekerja khususnya 

dibagian Front Office Department yang memiliki waktu kerja operasional  selama 

24 jam.  Maka, Human Resource Department Luminor Hotel Jemursari Surabaya 

harus berupaya menjaga kesejahteraan karyawannya dalam hubungan industrial  

didalam penetapan waktu kerja dan waktu istirahat khususnya di bagian Front 

Office Departement. 

3.1  Penetapan Waktu Kerja dan Waktu Istirahat Luminor Hotel Jemursari 

Surabaya 

Luminor Hotel Jemursari Surabaya sebagai perusahaan yang bergerak 

dalam industri jasa perhotelan beroperasi selama 24 jam penuh seperti 

perusahaan dibidang jasa lainnya. Human Resource Department setiap hotel 

berhak mengatur jadwal kerja karyawan tanpa mengabaikan hak libur 

karyawan dan mengganti atau  mengalihkan hak hari-hari libur nasional 

karyawan dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Dalam 
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penetapan jam kerja dan jam istirahat karyawan tentunya tugas sebagai 

Human Resource Department sangat dibutuhkan karena sebagai departemen 

yang menghubungkan antara pekerja dengan perusahaan, mulai dari 

menginformasikan peraturan perusahaan, informasi mengenai hal-hal yang 

berhubungan dengan karyawan dan kebijakan yang ada di perusahaan. Human 

Resource Departement Luminor Hotel Jemursari Surabaya menetapkan waktu 

kerja sebagai berikut  

“Jumlah hari kerja 6 (enam) hari per minggu dengan 1 

(satu) hari libur setelah bekerja enam hari berturut-turut.” 

Dari peraturan perusashaan diatas, Human Resource Department 

Luminor Hotel Jemursari Surabaya dalam penetapan Waktu Kerja dan Waktu 

Istirahat untuk karyawan berpedoman pada  Undang-undang yang berlaku di 

Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pada pasal 77 

disebutkan: 

1. 7 (tujuh)jam 1 (satu) hari dalam 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu 

Untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau 

2. 8 (delapan) jam 1(satu) hari kerja dalam 1(satu) minggu. 

Sehingga dari pernyataan-pernyataan diatas bahwa Peraturan 

Perusahaan yang telah dibuat oleh Human Resource Departemen Luminor 

Hotel telah berpedoman dengan Undang-undang yang telah berlaku di 

Indonesia tentang Ketanagakerjaan. Peraturan tersebut merupakan dasar dari 

peraturan perusahaan secara umumnya, namun dalam industri perhotelan 
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yang setiap hari beroperasi selama 24 jam memiliki ketentuan jam kerja 

khususnya pada bagian operasional khususnya dibagian Staff Front Office. 

Dalam melakukan tugas sehari- hari mereka memainkan peranan yang sangat 

penting bagi nama baik hotel sebagai kesan pertama  terhadap tamu. Perilaku, 

sopan santun yang baik sangat membantu dalam membentuk sudut pandang 

tamu. Sehingga performa front office perlu untuk diperhatikan agar tidak 

menurun. Untuk itu penetapan waktu kerja dan waktu istirahat yang berlaku 

dibagian Front Office Luminor Hotel Jemursari Surabaya penting untuk 

diketahui oleh para staff sebagai upaya HRD mewujudkan hubungan 

industrial yang harmonis. Berikut penetapan waktu kerja dan waktu istirahat 

di bagian Front Office Department Luminor Hotel.  

a. Waktu Kerja 

Dalam penetapan waktu kerja  di front office diberlakukan shift kerja karena 

mengingat front office sebagai departement yang harus beroperasi selama 24 

jam di dalam hotel maka, seperti pernyataan Supervisor I Siti WulanSuci 

melalui hasil wawancara sebagai berikut 

 

“Pembagian shift Front Office Departement yaitu 
Morning shift pukul 7 (tujuh) pagi sampai dengan 3 
(tiga) sore, Evening Shift pukul 3(tiga) sore sampai 
dengan 11(sebelas) malam, dan Night shift 11(sebelas) 
malam sampai dengan pukul 7 (tujuh) pagi. Dalam 
sehari front office bekerja 8 jam sudah termasuk 1 jam 
istirahat didalamnya kalau Front Desk Agent kerjanya 5 
hari 1 hari libur sedangkan, Guest Relation Officer 
berlaku 6 hari kerja 1 hari libur, dan mendapat extra off 
1 hari dalam 1 bulan.” 
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Dari hasil wawancara diatas penjadwalan shift kerja dibagian 

Front Office Departement di Luminor Hotel Jemursari Surabaya yaitu 

dibagi 3(tiga) shift yaitu Morning Shift  dari pukul 07.00 sampai dengan 

pukul 15.00,  Evening Shift dari pukul 15.00 sampai dengan 23.00 dan 

Night Shift pukul 23.00 sampai dengan 07.00 pagi.  Dalam melakukan 

tugas sebagai staff front office tentu telah diberlakukan  waktu kerja 

sesuai dengan tugasnya yaitu staff Front Desk Agent memiliki waktu 

kerja 5 hari kerja dan 1 hari libur sedangkan staff Guest Relation Officer 

memiliki waktu kerja 6 hari kerja dan 1 hari libur dan memilki extra off 1 

hari dalam 1 bulan.  

Dalam penentuan shift kerja tersebut yang dilaksanakan oleh 

front office telah sesuai dengan peraturan perusahaan Luminor Hotel 

yang telah ditetapkan sebagai berikut mengenai jam kerja yang berlaku 

dibagian operasional. 

Jam kerja operasional yang diberlakukan demi mencapai tujuan 

usaha berbeda-beda, misalnya : 

a. Shift Pertama : 07.00 – 15.00 WIB termasuk 1 (satu) jam istirahat 

b. Shift Kedua  : 15.00 – 23.00 WIB termasuk 1 (satu) jam istirahat 

c. Shift Ketiga  : 23.00 – 07.00 WIB termasuk 1 (satu) jam istirahat 

Jadwal tersebut dapat berubah tergantung kebutuhan operasional 

Hotel dan sesuai karakteristik tanggung jawab dari jabatan manajemen 

tertentu. 
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Dari peraturan perusahaan tersebut bisa diartikan pemberlakuan jam 

kerja operasional dibagian front office telah sesuai dengan peraturan 

perusahaan yang telah dibuat. Bilamana terjadi perubahan, semuanya atas 

dasar kebutuhan operasional hotel dan sesuai karakteristik tanggung jawab 

dari setiap jabatan didalam satu departemen. Sehingga dapat diartikan bahwa 

dalam pelaksanaanya sesuai dengan keputusan atasan masing-masing 

departemen yang bersangkutan. 

b. Waktu Istirahat 

Front Office Departement Luminor Hotel Jemursari Surabaya 

mengatur waktu istirahat kerja secara bergantian sesama staff agar 

operasional didalamnya tidak terganggu dan mengikuti jadwal istirahat 

yang telah ditetapkan dari Hotel misalnya  Makan Siang dimulai dari 

pukul 12.00 – 14.00 didalam waktu tersebut para staff front office 

mampu membagi waktu untuk istirahat secara bergantian. Seperti 

pernyataan Ibu Rara sebagai supervisor Front Office Luminor Hotel 

Jemursari Surabaya 

“Dibagian front office harus tetap stay di counter tidak 
boleh meninggalkan counter dalam keadaan kosong jadi 
kalau istirahat makan harus bergantian agar tidak 
mengganggu sistem operasional kerja jadi setelah makan 
dan sholat harus segera incharge agar staff yang lain 
bisa istirahat juga dalam waktu istirahat yang ditentukan 
dari hotel.” 
 

Dari pernyataan diatas waktu istirahat dibagian front office 

didalam waktu kerja ialah tidak ada batasan waktu istirahat, 
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namun waktu istirahat harus digunakan secara tepat cukup untuk 

sholat dan makan setelah itu segera bekerja kembali karena harus 

bergantian dengan staff yang lain, sehingga counter front office 

tidak ditinggal dalam keadaan tanpa staff front office. 

Waktu Istirahat kerja yang ditentukan hotel ialah makan siang 

dari jam 12.00 – 14.00, makan malam jam 17.00 – 19.00. Penentuan 

tersebut dari peraturan hotel Luminor yang berlaku. Dalam pelaksanaan 

waktu istirahat dalam sehari sesuai dengan peraturan yang telah 

ditetapkan oleh HRD melalui wawancara oleh Bu Anik sebagai HRD di 

Luminor Hotel yang menjelaskan tentang peraturahan perusahaan 

mengenai waktu istirahat didalam jam kerja. 

“Waktu istirahat kerja karyawan dalam sehari di 
atur secara bergantian dalam satu unit kerja tanpa 
menghambat kegiatan operasional Hotel. Karyawan 
berhak menggunakan waktu istirahat yang diberikan untuk 
beristirahat, untuk yang hendak  meninggalkan lingkungan 
Hotel selama jam kerja wajib memperoleh ijin sebelumnya 
dari atasan langsung dan HRD, dengan menggunakan 
formulir  “Ijin meninggalkan pekerjaan”, Security yang 
bertugas akan menandai kartu absensinya pada saat 
meninggalkan hotel dan pada saat kembali ke hotel.” 

 

 Sehingga dalam pelaksanaan waktu istirahat yang telah diterapkan 

oleh front office departement Luminor Hotel Jemursari telah sesuai 

dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Adapun waktu 

istirahat yang telah ditentukan sebagai waktu libur. Dalam penentuan 

waktu istirahat bagi staff front office tidak jatuh pada hari libur nasional 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TUGAS AKHIR HUBUNGAN INDUSTRIAL (STUDI ... ANGGI BUDI OCTAVIANTI



73 

 

 

 

namun diatur sesuai ketentuan waktu istirahat atau libur yang telah 

ditentukan. 

Berikut jenis-jenis waktu istirahat sebagai waktu libur yang 

ditetapkan di Luminor Hotel Jemursari Surabaya dibagian Front Office 

Departement. 

1. Waktu Libur Nasional atau Public Holiday 

Waktu libur juga merupakan salah satu bentuk dari 

waktu istirahat. Waktu libur  nasional tidak mempengaruhi 

jadwal staff front office apabila staff front office tidak mendapat 

libur dihari nasional maka hari liburnya diganti dengan Public 

Holiday. Public Holiday ialah sebutan pengganti hari Libur 

nasional yang berlaku untuk para staff  front office. Dibagian 

operasional hari liburnya tidak sesuai dengan penetapan tanggal 

hari libur nasional seperti hari minggu dan hari libur nasional 

yang telah diteapkan sehingga bagi staff front office departement 

yang memberlakukan sistem kerja operasional, hari libur 

nasional diganti dengan hari libur setelah hari libur nasional 

berlangsung seperti peryataan Siti Wulan Suci Supervisor Front 

Office Departement Luminor Hotel Jemursari Sari Surabaya 

“Staff Front Office yang bekerja tepat 
dihari libur nasional contohnya hari libur saat 
hari raya nyepi, idul fitri, idul adha maka staff 
tersebut akan diberi hari libur sebagai pengganti 
hari libur nasional yang disebut PH (Public 
Holiday) biasanya diberikan setelah hari nasional 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TUGAS AKHIR HUBUNGAN INDUSTRIAL (STUDI ... ANGGI BUDI OCTAVIANTI



74 

 

 

 

dan digabungkan dengan hari liburnya setelah 5 
hari kerja sehingga ia memiliki waktu istirahat 
kerja atau libur selama 2 hari”   

 
Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa Public Holiday 

akan diberikan bagi staff yang tidak berkesempatan libur tepat 

pada hari nasional dan akan diberikan setelah hari libur nasional. 

Jadi bagi staff front office Luminor Hotel Jemursari Surabaya 

tetap memilki haknya untuk menikmati hari libur nasional 

walaupun dihari sesudahnya. 

 

2. Cuti Tahunan 

Cuti Tahunan ialah waktu istirahat yang diberikan oleh 

karyawan yang telah melaksanakan kerja selama 12 (dua belas) 

bulan yang disebut dengan Annual Leave. Dalam pelaksanaan 

cuti tahunan akan diberikan oleh karyawan Luminor Hotel tanpa 

menganggu operasional dalam hotel. Khususnya dibagian Front 

Office Departement yang setiap harinya beroperasi karena 

sebagai pusat informasi didalam hotel untuk itu pelaksanaan 

annual leave pada setiap karyawan dibagian Front office diatur 

oleh Human Resource Departement Luminor Hotel yang dalam 

pelaksanaanya akan diatur oleh  Front Office Manager. Annual 

Leave dilaksanakan secara berkala kepada setiap staff front 

office tidak diberikan secara berturut-turut. Artinya dalam 

pelaksanaan Annual leave  yang secara berkala  yaitu  hari libur 
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yang tidak diberikan selama 12 hari penuh untuk cuti. Berikut 

hasil wawancara dengan supervisor Rara 

 
“cuti tahunan atau annual leave diberikan 

kepada karyawan yang telah melaksanakan 
pekerjaan selama 12 bulan. Annual leave akan 
diberikan secara berkala bukan secara berturut-
turut 12 hari penuh cuti”. 

 
Dari pernyataan diatas setiap staff front office Luminor 

Hotel Surabaya akan mempunyai hak untuk cuti tahunan setelah 

melaksanakan pekerjaannya selama 12 bulan penuh. Cuti 

tahunan atau annual leave akan diberikan secara berkala bukan 

diberikan selama 12 hari berturut-turun sehingga apabila staff 

yang sedang cuti annual leave tidak mengganggu operasional 

didalam hotel. Annual leave yang telah diterapkan oleh bagian 

front office telah sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh 

peraturan perusahaan.  Berikut ketentuan cuti tahunan yang telah 

ditetapkan melalui peraturan perusahaan Luminor Hotel sebagai 

berikut: 

( 1 ) Cuti Tahunan adalah hari-hari istirahat karyawan setelah 

menjalani masa kerja selama 12 (dua belas) bulan terus menerus 

dengan upah penuh. 

( 2 ) Setiap karyawan berhak atas cuti tahunan selama 12 (dua 

belas) hari kerja sesudah genap 12 (dua belas) bulan bekerja.  
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( 3 ) Hotel berhak mengatur hari-hari cuti tahunan karyawan 

dalam tahun takwim, demi menjalani kelangsungan operasional 

hotel, tetapi kepentingan karyawan akan diperhatikan. 

( 4 ) Cuti tahunan  dapat ditangguhkan pelaksanaannya oleh 

Pimpinan Unit Kerja apabila terdapat kepentingan perusahaan 

yang mendesak.  

( 5 ) Hari Raya atauhari libur yang ditetapkan pemerintah yang 

kebetulan jatuh pada masa cuti tidak dianggap menjadi bagian 

dari cuti, melainkan ditambahkan ke dalam hak cuti. 

( 6 ) Hak cuti tahunan menjadi gugur apabila dalam waktu 12 

(dua belas) bulan setelah hak itu timbul tidak dipergunakan oleh 

karyawan. 

Dari hasil wawancara dan pelakasanaan annual leave 

telah sesuai dengan peraturan perusahaan yang telah ditetapkan 

oleh Human Resource Department sehingga waktu istirahat 

tidak akan mengganggu waktu operasional didalam hotel. 

 

3. Waktu Istirahat karena sakit 

Waktu Istirahat yang diperbolehkan atau dengan 

perizinan ialah harus memiliki surat tertulis dengan pernyataan 

yang sebenar-benarnya misalnya izin sakit harus memiliki surat 

dokter dengan pernyataan yang sesuai dengan kondisi pada saat 

itu. Dalam pelaksanaannya dibagian Front Office Departement 
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Luminor Hotel Jemursari Surabaya sebelum karyawan izin 

memberikan keterangan surat harus ijin secara langsung maupun 

melalui media komunikasi kepada manager atau supervisor. 

Setiap staff yang ijin tidak masuk pada hari yang dituju harus 

memberikan alasan yang jelas dan mampu memberikan surat 

keterangan ijin yang jelas. Karena pada nantinya akan diberikan 

kepada HRD. Berikut pernyataan supervisor Suci 

“ setiap staff yang ijin tidak masuk kerja 
harus menghubungi manager atau supervisor 
dahulu sebelum tidak masuk kerja dan harus ada 
keterangan ijin secara tertulis. Keterangan 
tersebut akan diberikan HRD sebagai surat 
pemberitahuan. Pemberian ijin kepada staff yang 
diperbolehkan ijin tidak begitu saja diberikan oleh 
supervisor dan manager. Manager dan supervisor 
juga harus melihat situasi dan para staff yang 
incharge saat itu memungkinkan untuk 
memberikan ijin pada staff nya atau tidak ” 

 

Dari pernyataan diatas selain prosedur keterangan surat 

ijin tertulis yang wajib dilaksanakan oleh staff yang ijin tidak 

masuk kerja. Pemberian ijin dari Manager dan Supervisor juga 

dibutuhkan, karena mereka yang bertanggung jawab dalam 

pelaksanaan operasional front office. Hasil wawancara tersebut 

sesuai dengan peraturan perusahaan yang telah dibuat secara 

tertulis mengenai waktu istirahat karena sakit yaitu sebagai 

berikut: 

( 1 ) Ijin tidak masuk kerja karena sakit hanya diberikan dengan 

rekomendasi tertulis dari dokter. 
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( 2 ) Karyawan yang tidak masuk kerja karena sakit, tetap diwajibkan 

untuk memberi kabar sebelum jam kerjanya kepada atasan 

langsung agar dapat dilakukan pengaturan kerja seperlunya. 

Sehingga pelaksanaan waktu istirahat mengenai tidak masuk 

kerja karena ijin sakit di departement front office telah sesuai 

prosedur dengan berpedoman dengan peraturan perusahaan yang 

telah tertulis. 

 

4. Cuti Hamil dan Melahirkan 

Dalam pelaksanaan cuti kehamilan dan melahirkan bagi 

staff karyawan front office Luminor Hotel Jemursari Surabaya 

akan dilaksanakan selama 1½ bulan sebelum kelahiran dan 1 ½  

bulan setelah melahirkan disamping itu ada pemindahan posisi 

karena staff front office yang hamil akan dipekerjakan sebagai 

operator telefon. Berikut hasil wawancara dengan HRD Luminor 

Hotel Bu Anik. 

“staff front office yang hamil akan 
diberi cuti sesuai dengan peraturan 
perusahaan yang berlaku yaitu selama 3 bulan 
yaitu 1½  bulan sebelum melahirkan dan 1 ½ 
bulan setelah melahirkan. Staff front office 
akan mengalami pemindahan posisi yaitu 
sebagai operator telepon sehingga tidak 
incharge didepan” 

 
 

Dari pernyataan diatas karyawati dibagian front office yang 

hamil masih bisa bekerja namun mengalami pemindahan posisi 
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tempat kerja dan dekripsi pekerjaan yang berbeda seperti 

menjadi operator telepon. Sehingga tidak perlu khawatir bagi 

karyawati dibagian front office yang hamil, karena tidak akan 

diberhentikan dari pekerjaannya hanya saja mengalami 

perpindahan posisi sebagai operator telepon yang berada diruang 

back office.  

Dalam pengambilan waktu istirahat atau cuti kehamilan dan 

melahirkan dibagian front office telah sesuai dengaa peraturan 

perusahaan yang tertulis sebagai berikut: 

a. Cuti hamil dan melahirkan adalah hari-hari istirahat karyawati 

yang diberikan 1 ½ (satu setengah) bulan sebelum saatnya, 

menurut perhitungan, akan melahirkan, dan 1 ½ (satu setengah) 

bulan setelah melahirkan dengan tetap mendapat upah. 

b. Hari-hari istirahat karyawati yang mengalami keguguran 

diberikan paling lama 1 ½ (satu setengah) bulan dengan mendapat 

upah, yang hanya dapat diambil berdasarkan surat keterangan 

dokter kandungan, tidak termasuk yang disebabkan karena 

keguguran dengan sengaja. 

Sehingga bagi staff front office yang mengalami masa 

kehamilan tidak perlu kawatir akan pekerjaan yang disandang, 

karena masih tetap bisa bekerja dan memliki waktu istirahat 

cukup di masa kehamilan dan kelahiran tanpa ada pemutusan 

masa kerja. 
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Dalam penetapan waktu kerja dan waktu istirahat dibagian Front Office 

Luminor Hotel Jemursari Surabaya telah sesuai dengan undang-undang yang 

berlaku di Indonesia dan peraturan perusahaan sehingga dalam penerapannya 

tidak melanggar dengan peraturan yang ada.  

 

3.1.1 Permasalahan yang terjadi dalam penerapan waktu kerja dan waktu 

istirahat dibagian Front Office Luminor Hotel Jemursari Surabaya 

Dalam penerapan waktu kerja dan waktu istirahat tidak selalu 

berjalan dengan lancar karena mengingat karakter pekerjaan yang 

mengharuskan beroperasi selama 24 jam penuh tanpa berhenti. Adapun 

masalah yang terjadi didalam penerapan waktu kerja dan waktu istirahat 

seperti yang dikatakan oleh Ratih Julian sebagai Supervisor II melalui 

wawancara 

“terkadang dalam penjadwalan dalam satu shift 
tidak sesuai dengan kebutuhan hotel pada saat tertentu 
misalnya kalau tingkat hunian ramai namun staff yang 
incharge pada saat itu kurang memenuhi kebutuhan hotel. 
Jikalau tingkat hunian pada saat tertentu ramai maka staff 
yang incharge pada pagi hari minimal 4 orang yang 
incharge yang terdiri dari 1 GRO, 2 Front Desk Agent, 1 
Supervisor. ”   

 

Dari hasil wawancara tersebut terdapat permasalahan dari 

penjadwalan sesuai shift dan jumlah staff yang dibutuhkan dalam satu shift 

terkadang tidak sesuai dengan kebutuhan hotel pada saat itu. Misalnya 

pada saat hotel mengalami tingkat hunian tinggi pada waktu itu maka staff 
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yang dipekerjakan minimal 1 dari Front Desk Agent, 1 Supervisor, dan 1 

Guest Relation Officer, maka dengan kebutuhan hotel pada saat tingkat 

hunian tinggi perlu adanya staff tambahan dari Front Desk Agent 

diperlukan pada saat shift pagi karena berhubungan mengenai proses ceck-

out pada tamu yang bisa terjadi bersamaan dalam satu waktu sehingga 

pentingnya memperkejakan 2 front desk agent pada waktu itu.  

Adapun permasalahan selain kekurang staff pada satu shift yaitu 

mengenai  Performa kerja menurun  karena adanya sistem Jumping dalam 

jam kerja seperti yang diutarakan oleh Bu Ratih Julian sebagai supervisor 

“adanya sistem jumping pada shift kerja membuat 
performa kerja staff front office menjadi menurun, tidak 
jarang mengalami kekeliruan saat manghandle tamu 
sehingga membuat bekerja kurang maksimal” 

 

Sistem Jumping dalam jam kerja ialah dimana seorang staff yang 

mengalami waktu istirahat dirumah selama 8 jam saja dan kembali bekerja 

kembali. Adanya sistem jumping tersebut ialah suatu masalah bagi 

kesehatan karyawan karena waktu istirahat yang diberikan kurang maksimal 

sehingga pada keesokan harinya masih merasakan kelelahan dan kurang 

fokus terhadap pekerjaannya.  
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3.2 Upaya HRD mewujudkan Hubungan Industrial yang Harmonis 

Terhadap Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dibagian Front Office Luminor 

Hotel Jemursari Surabaya 

Sebagai Human Resource Department yang mengurus Sumber 

Daya Manusia, maka kesejahteraan karyawan hotel diperhatikan agar 

karyawan hotel merasa sejahtera saat bekerja didalam hotel. Untuk itu 

dalam proses penjadwalan bagi staff harus benar-benar diperhatikan agar 

tidak menurunkan performa kerja staff. Khususnya dibagian Front Office 

yang memilki waktu kerja terus-menerus tentu penjadwalan jam kerja 

sesuai dengan penerapan shift yang dilakukan. Dalam penyusunan jadwal 

kerja yang dilakukan oleh Human Resource Departement dengan 

mengeluarkan penetapan waktu kerja operasional dan jam kerja atas dasar 

Undang-Undang Ketenagakerjaan no. 13 Tahun 2003 pasal 77.  Sebagai 

Upaya HRD mewujudkan hubungan Industrial yang harmonis dalam 

penetapan waktu kerja dan waktu istirahat di front office Bu anik 

mengatakan dalam hasil wawancara yaitu sebagai berikut 

“Adanya permasalahan soal waktu kerja dan waktu 
istirahat di front office, saya memberikan tanggungjawab 
kepada Manager Front Office untuk melakukan 
penjadwalan ulang sesuai dengan kebutuhan hotel dan 
melalui pertimbangan-pertimbangan yang sesuai menurut 
Manager Front Office karena beliau yang mengetahui 
keadaan nyata dibagian tersebut, namun tetap dalam 
pengawasan saya untuk menjaga hubungan pekerja dan 
perusahaan” 
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Dari hasil wawancara diatas Upaya HRD mewujudkan hubungan 

industrial terhadap waktu kerja dan waktu istirahat ialah Human Resource 

Departement memberikan wewenang  tanggungjawab kepada Manager 

bagian Front Office untuk mengatur penjadwalan pada Front Office 

Departement karena yang lebih mengetahui keadaan front office 

departement ialah front office manager sehingga Front Office Manager 

diberi wewenang untuk mengatur penjadwalan ualng melalui 

pertimbangan-pertimbangan yang sesuai dengan kebutuhan hotel namun 

tetap dalam pengawasan dan keputusan HRD.  Front Office Manager 

memiliki pertimbangan – pertimbangan untuk melakukan penjadwalan 

untuk para staff-nya agar operasional didalam Front Office Luminor Hotel 

Jemursari Surabaya berjalan dengan apa yang diharapkan oleh perusahaan. 

Dalam penjadwalan shift kerja yang telah berlaku dibagian Front 

Office Departement Luminor Hotel Jemursari Surabaya , Front Office 

Manager setiap bulan membuat penjadwalan kerja untuk para staffnya 

dengan memiliki pertimbangan-pertimbangan seperti yang dikatakan 

melalui wawancara saya dengan pak Rif’an sebagai Front Office Manager 

“Dalam pembuatan jadwal kerja tentu saya sebagai 
manager harus mengetahui dan dapat menganalisis setiap 
kekurangan dan kelebihan para staff,  misalnya saya akan 
membuat dalam satu shift tersebut staff yang sudah memilki 
kecepatan kerja dan komunikasi yang bagus dengan staff 
yang masih kurang kemampuanya dalam menyelesaikan 
pekerjaan dalam satu shift, disamping itu juga staff yang 
kurang tadi lama-lama nantinya dia akan bisa mengikuti 
kemampuan performa kerja yang yang bagus tersebut.  
Kemampuan yang saya maksud ialah kecepatan dalam 
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menyelesaikan pekerjaan, tingkat ketelitian, dan kemampuan 
komunikasi yang baik.” 

 

Dari pernyataan Manager Front Office Luminor Hotel tersebut 

bahwa salah satu pertimbangan yang diambil ialah  Front Office Manager  

harus bisa menilai kemampuan para staffnya dari sisi kemampuan dalam 

menyelesaikan pekerjaan, dan kemampuan berkomunikasi. Sehingga  

dalam penyusunan waktu kerja didalam shift kerja manager membuat 

formasi untuk para staffnya  agar pekerjaan terlaksana dengan lancar. 

Dalam pelaksanaan waktu kerja pertimbangan kedua ialah tentang 

jumlah formasi staff yang diatur dalam setiap shiftnya dengan melihat 

occupancy harian atau tingkat hunian kamar seiap harinya seperti yang 

dikatakan Front Office Manager Luminor Hotel Jemursari Surabaya dalam 

proses wawancara Pak Rif’an mengatakan: 

“...selain itu saya juga melihat tingkat pekerjaan dalam 
setiap shift dan memperhatikan occupancy harian kamar 
apabila occupancy tinggi maka pada waktu morning shift 
yang pada saat itu harus menangani proses check out tamu 
sehingga membutuhkan staff yang lebih banyak sekitar 6 
orang dibanding evening shift yang hanya mengurusi proses 
ceck in cukup untuk 3 staff yang incharge .” 

 

Front Office Manager juga memperhatikan tingkat pekerjaan 

dalam setiap shift serta memperhatikan occupancy harian kamar. Apabila 

occupancy harian kamar tinggi maka pada morning shift dibutuhkan 

jumlah staff  lebih banyak  sekitar 6 orang untuk menangani proses ceck-

out tamu dan membutuhkan jumlah staff  sekitar 3 orang untuk proses 
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ceck-in. Pertimbangan tersebut dibuat agar pada saat proses ceck-in atau 

ceck-out bisa terlaksana dengan lancar dan para staff mampu menangani 

setiap pekerjaanya.   

Dari pertimbangan-pertimbangan tersebut penjadwalan ulang yang 

dibuat berlaku kondisional sesuai dengan keadaan hotel pada saat tertentu 

seperti pernyataan Siti Wulan Suci sebagai supervisor Front Office 

Luminor Hotel Jemursari Surabaya 

“penjadwalan yang telah ditentukan berlaku kondisional 
bisa jadi berubah setiap harinya karena ada faktor yang 
mempengaruhi salah satunya tingkat hunian kamar, kalau 
tingkat hunian kamar tinggi maka penjadwalan bisa berubah 
misalnya jadwal salah satu staff bisa berubah ke morning 
shift dari evening shift karena pada morning shift 
memerlukan staff lebih banyak untuk menangani tamu ceck-
out karena tamu ceck-out bisa saja keluar bersama-sama 
dalam satu waktu seperti tamu grup atau rombongan pasti 
mereka keluar bersamaan dalam proses ceck-out tentu staff 
Front Office harus cepat dan cermat saat menangani tamu 
cek-out setiap kamar” 

 

Maka dalam penjadwalan waktu kerja yang diterapkan dibagian Front 

Office Departemen  Luminor Hotel Jemursari Surabaya dapat dipengaruhi 

oleh tingkat hunian kamar disetiap harinya sehingga penjadwalan kerja 

berlaku kondisional.  Berikut Daftar Jadwal Bulan Mei 2016 yang telah 

ditetapkan oleh Manager Front Office dan Gambar Revisi Jadwal Bulan Mei 

2016. 
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Gambar 3.1 Tabel Daftar Jadwal Waktu Kerja Bulan Mei 2016 dibagian Front 
Office Luminor Hotel Jemursari Surabaya  
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Gambar 3.2 Tabel Daftar Jadwal Waktu Kerja Bulan Mei 2016 dibagian Front 
Office Luminor Hotel Jemursari Surabaya setelah revisi 

 

Sumber: Data Internal Luminor Hotel Jemursari Surabaya  

 Gambar 3.1 ialah jadwal masuk kerja bagi setiap karyawan di front office 

Luminor Hotel yang telah dibuat oleh Front Office Manager selama satu bulan 

yaitu dibulan Mei namun terdapat pergantian atau revisi di tengah-tengah bulan 

Mei 2016 pada Gambar 3.2 revisi dimulai dari tanggal 20 Mei sampai akhir bulan. 

Revisi tersebut karena telah di prediksi adanya tingkat hunian yang semakin 

meningkat ataupun menurun dari tanggal sebelumnya. Pergantian atau revisi 

jadwal tersebut yang dimaksud dengan penjadwalan kondisional tergantung 

dengan kebutuhan atau kondisi hotel di waktu yang akan datang. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1. Kesimpulan 

Front Office Departement adalah departemen yang dibentuk 

dengan tujuan sebagai jantung dan pusat dari segala macam kegiatan para 

tamu, serta memberikan  kesan baik maupun buruknya hotel tersebut. Oleh 

karena itu front office mempunyai fungsi yang penting. Front Office juga 

berperan penting dalam hal pelayanan dan pencapaian tujuan hotel yaitu 

memberikan pelayanan yang diharapkan oleh tamu, membentuk citra hotel 

dan pendapatan yang maksimal.  

Front Office yang beroperasi 24 jam harus tetap mampu 

memberikan pelayanan yang terbaik untuk tamu. Dalam  pelaksanaan 

waktu kerja dan waktu istirahat yang dilakukan dibagian  Front Office 

Luminor Hotel Jemursari Surabaya telah berpedoman sesuai dengan 

Undang-Undang yang berlaku di Indonesia tentang Ketenagakerjaan serta 

sesuai dengan Peraturan Perusahaan yang telah ditetapkan oleh hotel. 

Waktu Kerja yang dterapkan dibagian front office ialah  sistim jam kerja 

shift. Jam kerja shift dibagi 3 shift yaitu Morning shift 07.00-15.00, 

Evening shift 15.00-23.00, dan Night Shift 23.00-07.00. Dalam melakukan 

tugas sebagai staff front office tentu telah diberlakukan  waktu kerja sesuai 

dengan tugasnya yaitu staff Front Desk Agent memiliki waktu kerja 5 hari 

kerja dan 1 hari libur sedangkan staff Guest Relation Officer memiliki 
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waktu kerja 6 hari kerja dan 1 hari libur dan memilki extra off 1 hari dalam 

1 bulan. Dalam penentuan waktu istirahat bagi staff front office tidak jatuh 

pada hari libur nasional namun diatur sesuai ketentuan waktu istirahat atau 

libur yang telah ditentukan. 

 Adapun masalah yang terjadi akibat penerapan sistim shift kerja yaitu: 

a. Kurangnya staff pada satu shift akibat ketidaksesuaian kebutuhan hotel 

pada saat itu. Misalnya pada saat occupancy hotel sedang ramai namun 

dalam shift tersebut dibutuhkan staff yang lebih banyak dibanding shift 

sebelumnya atau sedudahnya, namun yang terjadi staff yang bekerja 

kurang dari yang dibutuhkan sehingga pelayanan tamu terhadap tamu 

kurang maksimal. 

b. Performa kerja menurun  karena adanya sistem  jumping dalam jam kerja. 

Tentu staff mengalami kelelahan keesokan harinya karena kurangnya 

waktu istirahat yang maksimal sehingga mengganggu performa kerja para 

staff. 

Dengan adanya permasalahan diatas maka solusi yang ditempuh ialah 

dengan Penjadwalan Ulang yang dilakukan oleh Front Office Manager 

dengan melalui pertimbangan-pertimbangan yang  ada dan melalui hasil 

evaluasi HRD. Sehingga dalam penjadwalan dibagian Front Office 

Luminor Hotel Jemursari Surabaya berlaku secara kondisional tergantung 

dengan keadaan hotel pada saat tertentu.  Namun, dalam Penetapan Waktu 

Kerja dan Waktu Istirahat dibagian  Front Office Departement  Luminor 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TUGAS AKHIR HUBUNGAN INDUSTRIAL (STUDI ... ANGGI BUDI OCTAVIANTI



90 
 

 

Hotel Jemursari Surabaya tidak melanggar dari   Undang-undang yang 

berlaku di Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 

77, peraturan perusahaan yang telah dibuat dan melalui pertimbangan-

pertimbangan yang telah dievaluasi sebagai upaya  HRD  mewujudkan 

Hubungan Industrial yang Harmonis. 

4.2 Saran  

Adapun saran penulis yang dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi 

Front Office Departement di Luminor Hotel Jemursai Surabaya di masa yang 

akan datang ialah: 

1. Semua usaha yang dilakukan oleh pihak manajemen dalam 

penjadwalan ulang sebagai upaya mengatasi masalah dari kekurangan 

staff pada satu shift sangat berpengaruh terhadap operasional yang 

terjadi khusunya dalam mutu kualitas pelayanan yang kurang. 

Sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi hotel itu sendiri. Dengan 

ini pihak manajemen dapat mempertimbangkan kembali dan 

menambah jumlah karyawan pada Front Office Departement agar 

pelayanan terhadap tamu cepat tertangani sehingga tamu merasa 

istimewah saat tinggal di Luminor Hotel Jemursari Surabaya. 

2. Sebaiknya pihak manajemen memikirkan kembali adanya sistim 

jumping didalam shift kerja. Karena sistim jumping yang diterapkan 

dapat memicu penurunan performa dan kinerja para staff. Khususnya 

dibagian Front Office Departement yang selalu dituntut untuk 
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memiliki performa yang bagus agar para pengunjung tertarik untuk 

menginap di Luminor Hotel Jemursari Surabaya. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

1. Siapa yang berwenang membuat Peraturan Perusahaan mengenai Waktu Kerja 

dan Waktu Istirahat di Luminor Hotel Jemursari Surabaya? 

2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan dalam penetapan waktu kerja dan 

waktu istirahat di Luminor Hotel Jemusari Surabaya ? 

3. Kapan ditetapkan Waktu Kerja dan Waktu Istirahat bagi staff Front Office 

Departement? 

4. Siapa yang melaksanakan Peraturan Perusahaan di Luminor Hotel Jemursari 

Surabaya? 

5. Siapa yang berhak mengevaluasi pelaksanaan Waktu Kerja dan Waktu 

Istirahat dibagian Front Office Luminor Hotel Jemursari Surabaya? 

6. Dalam penetapan waktu kerja dan waktu istirahat dibagian front office, 

Human Resource Departement berkoordinasi dengan siapa? 

7. Bagaimana implementasi  dalam penetapan waktu kerja dan waktu istirahat 

dibagian Front Office Departement? 

8. Bagaimana pelaksanaan waktu istirahat karyawan hotel agar tidak 

mengganggu operasional kerja di Luminor Hotel Jemursari Surabaya? 

9. Bagaimana pelaksanaan waktu kerja dan waktu istirahat dibagian Front Office 

Departement? 

10. Bagaimana pemberian waktu libur dibagian Front Office Departement 

Luminor Hotel Jemursari Surabaya ? 
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11. Menggunakan sistim jam kerja apa dibagian Front Office Departement 

Luminor Hotel Jemursari Surabaya? 

12. Mengapa diberlakukan sistim kerja jumping dibagian Front Office 

Departement Luminor Hotel Surabaya? 

13. Adakah masalah yang didapat dari penerapan sistim jam kerja shift yang 

dilaksanakan oleh bagian Front Office Departement Luminor Hotel Jemursari 

? 

14. Permasalahan apa saja yang didapat akibat dari penerapan sistim jam kerja 

shift yang dilaksanakan oleh bagian Front Office Departement Luminor Hotel 

Jemursari ? 

15. Bagaimana cara mengatasi permasalahan yang ada dalam penetapan waktu 

kerja dan waktu libur dibagian Front Office Departement Luminor Hotel 

Jemursari Surabaya? 

16. Faktor-faktor apa yang dapat mempengaruhi penetapan waktu kerja dan waktu 

istirahat dibagian Front Office Luminor Hotel Jemursari Surabaya ? 
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