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TUGAS AKHIR KOORDINASI ANTARA ROOM ATTENDANT DENGAN FRONT OFFICE MOCH CHANDRA 

 

ABSTRAK 

Pada hasil penelitian ini dijelaskan bahwa kelancaran operasional di 
Housekeeping department dapat terwujud dengan adanya komunikasi yang baik 
antara Room Attendant dan Front Office. Komunikasi dan koordinasi yang baik 
diperlukan agar tidak ada hambatan - hambatan yang dapat mengakibatkan 
terganggunya operasional dalam mempersiapkan kamar misalnya kamar yang 
belum ready, yang dapat berpengaruh terhadap kenyamanan dan kepuasan tamu. 
Pada dasarnya setiap tamu menginginkan segala kebutuhannya dapat terpenuhi 
sebagai pemberian yang sebanding dengan apa yang telah dibayarkannya. 

Artotel Surabaya merupakan sebuah perusahaan yang menjual pelayanan 
menjual kamar serta pelayanan-pelayanan yang sekiranya dibutuhkan oleh tamu 
atau orang yang menginap. Dalam melayani pembersihan kamar tamu perlu 
koordinasi yang baik antara housekeeping dengan Front Office. Oleh karena itu 
dibutuhkan suatu kerja sama antara housekeeping dengan Front Office. Apabila 
tidak terdapat suatu kerja sama yang baik antara housekeeping dengan Front Office 
maka menyebabkan tidak adanya kelancaran operasional di dalam hotel yang 
mengakibatkan keterlambatan pembersihan kamar yang telah dipesan tamu. 
Sehingga tamu itu melakukan komplain yang dapat mengakibatkan kerugian 
terhadap hotel. Kerugian yang dimaksud ialah tamu akan merasa tidak nyaman dan 
tidak kembali lagi kepada hotel. Dengan demikian hotel tidak mendapat 
pemasukan.Koordinasi kerja memang merupakan suatu keharusan bagi pegawai 
yang sedang bekerja disuatu perusahaan atau hotel karena sudah ada kontrak kerja 
dan peraturan yang berlaku. Dengan adanya koordinasi kerja pegawai tidak berkerja 
secara individu dalam melakukan tugas. Housekeeping merupakan bagian dari hotel 
yang berperan penting dalam pembersihan seluruh bagian hotel termasuk kamar 
hotel. Apabila housekeeping tidak menguasai masalah pelayanan tamu dan 
berkoordinasi dengan Front Office maka hal ini akan berpengaruh terhadap 
pelayanan terhadap konsumen. Koordinasi diperlukan dalam setiap jenis pekerjaan 
karena adakalanya pekerjaan tidak dapat dilakukan seorang diri. Penerapan 
koordinasi yang sudah berlangsung di Artotel Surabaya tidak terlalu baik, 

Dari hasil penelitian  deskriptif kualitatifini didapatkan bentuk koordinasi 
antara housekeeping dan front office ialah bentuk koordinasi horizontal. Koordinasi 
horizontal ialah komunikasi secara mendatar, misalnya komunikasi antara 
karyawan dengan karyawan dan komunikasi ini sering kali berlangsung tidak 
formal yang berlainan dengan komunikasi vertikal yang terjadi secara formal. 
Contoh yang dilakukan bentuk koordinasi horizontal adalah HouseKeeping 
memberikan pelayana pembersihan kamar tamu yang siat untuk dijual kepada Front 
Office  dan dipromosikan kepada tamu agar tamu yang akan menghuni kamar yang 
dipesan dapat beristitahat dengan nyaman.bentuk koordinasi housekeeping 
denggan front office adalah upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kamar 
di artotel Surabaya, tentu bukan sekedar atas dasar keinginan atau komitmen lisan 
saja, tetapi hal tersebut harus didahului dari proses perencanaan yang benar-benar 
akurat. Sehingga dapat memberikan kepuasan terhadap tamu dalam masalah 
pelayanan kamar di artotel Surabaya. 
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