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ABSTRAK 

Mengingat luasnya roang Iingkup kegiatan Public Area dan pentingnya 
peranan Public Area dalam hal menjaga kebesihan dan kerapian area hotel, untuk 
itu diperlukan ke\engkapan peralatan kerja. 

Peralatan kerja merupakan a1at yang digunakan untuk menunjang kegiatan 
kerja. Diantaranya meliputi peralatan pembersihan (book yang manual maupun 
peralatan yang menggunabn mesin) dan bahan pembersihlchemical. Sepeni 
hotel-hotel lainnya, Garden Palace Hotel juga melengkapi peralatan kerja untuk 
menunjang kegiatan operasional di Public Area menyangkut kebersihan dan 
kerapian area hotel khususnya front area yang meliputi lobby, restaurant, toilet, 
guest lift, parkir area. Dalam kegiatan operasional yang menyangkut pemenuhan, 
pemakaian dan perawatan peralatan kerja, sering terjadi penyimpangan. Hal ini 
terjadi karena kurang ketatnya sistem pengendalian peralatan kelja yang ada di 
Public Area. Akibatnya peralatan kerja sering habis, rliSak, bahkan hilang. 

Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang menghasilkan 
. data deskriptif, penulis menggambarkan secara tepat sifat individu, keadaan, 

gejala untuk menentukan frekuensi adanya hubungan tertentu atau antar suatu 
gejala dengan gejala lain dalam masyarakat (koentiaraningrat, 85:29). Dan gejala 
tersebut dapat diambil kesimpuJan bahwa pengendalian peralatan kerja di Public 
Area kurang diperhatikan, akibatnya sering terjadi penyimpangan. Penyimpangan 
tersebut seperti ; banyaknya peralatan kerja yang habis karena terlalu banyak 
pemakaian(chemical); rusak karena pemakaian dan perawatan yang tidak sesuai 
dengan prosedure; dan hilang karena tidak ada laporan setelalt selesai penggunaan 
peralatan kerja, sehingga mengakibatkan menurunnya kinerja karyawan yang akan 
berdantpak pada kualitas kebersihan. 

Maka untuk dapat mengendalikan peralatan kerja, upaya yang h~~ 
dilakukan adalah dengan memberikan pelatihan kepada karyawan tentang 
prosedure dan teknik penggunaan serta perawatan peralatan kerja. Selain itu 
dibuat laporan saat pengambilan danpengembalian peralatart kelja untuk 
menghindari hilangnya peralatan kelja terutama> saat pergantian shift, sena 
pemberian sanksi yang tegas bagi karyawan yang melakukan pelanggaran. 
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