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ABSTRAKSI 

Saat ini pemerintah menggalakkan pe~dapatan no~ ~igas dan sektor yang 
paling potensial untuk: itu adalah sektor panWisata. PanWISata merupakan suatu 
sistem yang terdiri dari berbagai komponen di dalanmya. Y aitu me~yangkut 
transportasi, daerah tujuan wisata, atraksi wisata, penginapan, akomodas!, ~akan 
dan minum. Hotel yang didalanmya terdiri darim penginapan, makan dan Dlln~ 
merupakan suatu akomodasi yang paling penting. Oleh karena itu pelayanan d! 
hotel han!s benar-benar diperhatikan. Terutanla dalam hal ini adalah departemen 
Hoesek:eeping yang mernpunyai tugas utan!a yaitu men18Stikan hotel dalam 
keadaan bersih, rapi dan nyaman untuk: dikunjungi. Salah satu seksi yang 
bertanggung jawab di sini adalah seksi area umum atau yang biasa disebut dengan 
PublicArea karena seksi ini sangat rentan terhadap gangguan kebersiban yang 
sangat berpengaruh terhadap citra hotel dimata tamu, namun banyak hal yang 
mernpengaruhi tingkat kebersiban ini. Oleh karenanya dilakukan suatu metode 
pembersiban yang sfisien, yaitu dengan standarlsasi kerja. 

Untuk: menyusun tulisan dari penuasalahan diatas digunakan berbagai 
metode pengimpulan data. Yang pertama adalah observasi partisipan yaitu peneliti 
merupakan bagian dari kelompok yang diteJitinya. Dan sini didapat keuntungan 
penulis merupakan bagian dari kelompok yang ditelitinya, sehingga keadaan 
sesungguhoya dari kegiatan sehari-hari dapat diketahui secara wajar. Yang kedua 
adalah penulis menggunakan wawancara tidak berstruktur (bebas) dengan 
pedoman wawancara. Keuntungan dari metode ini responden bisa bebas 
menjawah sesuai dengan isi bati dari objek yang diteliti selain itu digunakan 
metode dokumentasi. Informasi didapat dari sumber ke dua seperti rujukan, 
perpustakaan dan perusahaan yang bersangkutan. Setelah semua data didapat 
dilakukan metode kualitatif untuk: mengevaluasi dan menhanaJisa data tersebut 
sehiugga didapat interpretasi untuk: penulisan. 

Untuk: meningkatkan efisierlSi kerja para karyawannya pihak, hotel 
kh~usn~a departernen Ho~e.k:eeping telah menetapkan standar kerja dan standar 
hasl!.keIJa. Dengan ~ Imlah. karyawan dapat meJibat dan memahami apa dan 
bag81~.hams bekelJ.a ~ hast! apa yang akan diperoleh. Dan bagi supervisor, 
standar mllah yang dipakai untuk: mengevaluasi dan mengontrol kerja anak 
buahnya. Peran Supervisor sangat penting bagi operasionai kerja sehari-hari. 
Karya~. m~kan a~ mereka dapat mendengarkan masalah mereka, 
mernblmblDg,.mencarikan solus! ~ setiap masalah yang dihadapi oleh karyawan 
serta mernben~ teguran ~bIla anak .buahnya bekerja tidak sesuai dengan 
prosedur. A.gar d!dapat basil !ang maksmIal, prosedur kerja hams diterapkan 
secara kons!~. nc:ngan begltu karyawan lebih terarah. Pengevaluasian kerja 
oleh S.upervlSO! Jebih ~~ Supervisor dan karyaw8llOya hendaklah saling 
menunJang sehiugga kerja tim yang solid dapat tercipta. 
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