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BAB IV

GAMBARAN UMUM ASSALAAM GUEST HOUSE SOLO

4.1. PROFIL ASSALAAMGUEST HOUSE SOLO

Pondok Pesantren Modern Islam Assalaam, biasa disingkat dengan

PPMI Assalaam adalah lembaga pendidikan Islam swasta yang didirikan

oleh Yayasan Majelis Pengajian Islam Surakarta (MPI) yang didirikan oleh

Bapak H. Abdullah Marzuki (alm) dan Ibu Hj. Siti Aminah Abdullah.

PPMI Assalaam berdiri pada tanggal 17 Syawal 1402 H bertepatan

dengan tanggal 7 Agustus 1982 M, berlokasi di Jalan Yosodipuro No. 56

Punggawan Surakarta menempati tanah seluas 2.845 m, wakaf dari keluarga

Bapak H. Abdullah Marzuki (alm) dan Ibu Hj. Siti Aminah Abdullah,

pemilik percetakan PT. Tiga Serangkai Solo.

Sebelum PPMI Assalaam berdiri kegiatan pedndidikan yang

dilakukan adalah kegiatan Madrasah Diniyyah Awaliyah (MDA), kemudian

atas tuntutan masyarakat YMPI mendirikan Madrasah Tsanawiyah (MTs)

dengan sistem asrama yang merupakan cikal bakal berdirinya Pondok

Modern yang waktu itu diberi nama Pondok Pesantren Punggawan,

meminjam nama desa dimana kegiatan pendidikan dipusatkan.

Pada tanggal 20 Juli 1985 nama Assalaam secara resmi digunakan,

serta sekaligus menandai awal mula digunakannya kampus baru di desa

Pabelan Kartasura Sukoharjo diatas areal tanah wakaf seluas 5,6 Ha dari

keluarga Bapak H. Abdullah Marzuki (alm) dan Ibu Hj. Siti Aminah

Abdullah.Bangunan yang terdapat pada saat itu terdiri dari ruang kelas,
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gedung olah raga (GOR), asrama santri, perumahan guru dan pengasuh,

dapur dll. Bersamaan dengan itu pula didirikan Madrasah Aliyah (MA)

sebagai kelanjutan dari Madrasah Tsanawiyah (MTs) Assalaam, serta

sebagai jawaban dari tuntutan masyarakat terhadap PPMI Assalaam. Pada

tahun 1986/1987 didirikan Madrasah Takhasush sebuah kelas persiapan

untuk calon santri yang akan melanjutkan ke MA Assalaam yang berasal

dari SLTP umum diluar Assalaam.

Pada tahun 1988/1989 didirikan Sekolah Menengah Atas (SMA)

Assalaam dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dan mengikuti

perkembangan pendidikan yang terjadi diluar Assalaam. Memasuki tahun

pelajaran 2005/2006, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di dirikan. yang

mengambil program keahlian Komputer dan Jaringan dan Persiapan

Grafika. SMK bermaksud untuk mencetak tenaga profesional dengan tetap

berwawasan pada nilai-nilai Keislaman.

Pada perkembangan lebih lanjut Yayasan MPI Surakarta yang

diketuai oleh Ibu Hj. Siti Aminah Abdullah memperluas areal pondok

dengan membeli tanah di desa Gonilan Kartasura seluas 38.600 m. Areal ini

sekarang telah dikembangkan sehingga sudah berdiri bangunan kelas 3

lantai untuk belajar, Lapangan Olah Raga serta perumahan guru dan

pengasuh. Dengan demikian sekarang ini PPMI Assalaam menempati areal

seluas kurang lebih 10 hektar dengan berbagai fasilitas pendukung yang

lengkap dan modern.

Di usianya yang ke-32 pada tahun 2014, PPMI Assalaam telah

mencetak ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia dan berbagai
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negara di dunia. Para alumni Assalaam ini terwadahi dalam sebuah

organisasi yang bernama IKMAS (Ikatan Keluarga Ma’had Assalaam

Surakarta) dan telah berperan aktif diberbagai bidang dalam kehidupan

masyarakat dan negara.

Berdiri pada tanggal 10 maret 2007 yang pertama bernama wisma

Assalaam yang dipimpin oleh bapak Kusnan Ibnu Syam selaku general

managerkemudian di ganti mejadi Assalaam Guest Housedan pada tanggal

1 november 2016 telah mengalamai re-branding menjadiAssalaam Syariah

hotel yang di pimpin oleh Ibu Erna Herdina, S.Sn. selaku hotel manager.

Memiliki akses WiFi gratis tersedia di seluruh hotel dan tidak

dikenai biaya, tempat parkir umum gratis tersedia di lokasi dengan reservasi

parkir tidak diperlukan, binatang peliharaan tidak diperbolehkan di bawa,

Assalaam Syariah Hotel menawarkan akomodasi di Solo, dengan jarak 5

km dari Museum Radya Pustaka. Para tamu dapat menikmati restoran di

tempat serta menikmati layanan kamar(room service). Kamar bebas asap

rokok dan kamar ber-AC.Kamar termasuk TV layar datar.Kamar tertentu

memiliki area tempat duduk di mana dapat bersantai.Setiap kamar memiliki

kamar mandi pribadi serta memiliki layanan antar-jemput gratis di properti

serta penyewaan mobil.Gede Market Solo dengan jarak 7 km dari Assalaam

Syariah Hotel sedangkan Pasar Klewer dengan jarak 7 km dari properti.

Bandara terdekat adalah Bandara Adisumarmo, 4 km dari properti. Layanan

resepsionis bagian penerimaan tamu 24 jam ada layanan tiket serta fasilitas

ATM di tempat. Jika ingin berbelanja ada toko di dalam hotel menjual

berbagai pakaian serta perlengkapan lainnya memiliki fasilitas bisnis berupa
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fasilitas rapat perjamuan berupa tempat meeting room dan ballroom untuk

tempat acara wedding party yang sangat nyaman dan luas.

4.2. STRUKTUR ORGANISASI FRONT OFFICE

Di bagian front office ada susunan struktur organisasi berupa bagan

yang menjadi susunan sesuai bagian yang di kerjakan seperti berikut:

Gambar 4.1 Struktur Organisasi

Dengan  adanya struktur organisasi maka untuk tugas dan tanggung jawab setiap

bagian ada berikut ini penjelasan dari tugas dan tanggung jawab masing-masing:

a. Tugas dan tanggung jawab general manager

1. Menciptakan kepuasan tamu dan memberi kesan positif bagi tamu di

area kerjanya.

2. Menyeleksi, menempatkan, melatih dan mengevaluasi karyawan

front office

3. Memastikan bahwa semua staff di front office menguasai sistem

komputer hotel, etika menerima telepon dan standart operasional

yang ada di hotel

Supervisor

Operator Reception Night audit Bellboy

Asistant Executive Manager

General Manager
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4. Menyambut tamu vip

5. Menggani keluahan tamu yang tidak dapat diselesaikan oleh

bawahan

6. Membuat budget tahunan, menganalisa operasional dan pendapatan

hotel

b. Tugas dan tanggung jawab assistant executive manager

1. Membantu kelancaran tugas di front office, menggantikan general

manager ketika berhalangan dan mengkoordinasi tugas-tugas

2. Membatu pekerjaan general manager dalam hal kontrol dan

administrasi

3. Membuat jadwal kerja front office

4. Memantau operasional di front office

5. Mengarahkan dan mengawasi pekerjaan stafffront office

6. Terjun ke operasional hotel pada saat ramai

7. Menangani keperluan tamu yang membutuhkan bantuan

c. Tugas dan tanggung jawab supervisor  front office

1. Memberikan layanan penerima dan keberangkatan tamu di hotel

dengan memberikan petunjuk kepada staff front office serta

mengontrol kode akses komputer di front office

2. Mengarahkan tugas opersaional penerimaan tamu di front office

3. Menggani keluhan tamu yang tidak dapat diatasi oleh bawahan

4. Mengarahkan langkah perisapan penerimaan grup
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5. Mengatur jadwal staff front office

d. Tugas dan tanggung jawab operator

1. Melaksanakan pengelolaan pelayanan telepon/faxcimile dengan

berpedoman pada kebijakan teknis yang telah ditetapkan oleh

manajemen

2. Menjawab telepon yang masuk baik dari internal maupun external

3. Melayani meyambunkan telepon, baik dari tamu maupun

departemen lain

4. Menangani pelayanan incoming/outgoing faximile

5. Menerima dan mendistribusikan pesan untuk tamu dan departemen

lain

6. Mengetahui layout hotel, event activity, dan fasilitasnya

7. Menjaga privacy tamu kamar dalam hal memberikan informasi

terhadap tamu lain

8. Selalu menjaga standar telepon courtesy.

9. Selalu tanggap dan cepat menagani keluhan tamu

10. Melaksanakan tugas lain sesuai arahan dan perintah atasan

e. Tugas dan tanggung jawab reception

1. Melayani tamu secara ramah dengan standar service

2. Memahami check in dan check out procedure

3. Memahami product knowledge

4. Meminta/mengcopy KTP/passoprt
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5. Meminta deposit sesuai lama tinggal

6. Memberikan kunci kamar sesuai yang diminta

f. Tugas dan tanggung jawab night audit

1. Membalancing hasil kerja front office

2. Membukukan transaksi dengan membuat laporan keuangan harian ke

manajemen

3. Memposting semua transaksi yang terlewatkan dari front office

4. Memeriksa dan membenarkan semua account yang sudah di posting

5. Menghitung keuntungan kamar, persentase tingkat hunian dan

statistik front office

6. Mengerti dan mengetahui proses check in dan check out

g. Tugas dan tanggung jawab bellboy

1. Menyambut tamu dengan membukakan pintu mobil

2. Mengurus barang bawaan tamu pada saat datang, selama menginap

di hotel atau pergi meninggalkan hotel

3. Menurunkan barang bawaan tamu dari mobil

4. Mencatat dan membukukan setiap barang bawaan tamu yang telah

disimpan di luggage room

5. Memastikan luggage room bersih dan teratur

6. Menerima kunci kamar dari reception, kemudian mengantarkan

tamu beserta barangnya ke kamar dan menerangkan fasilitas yang

ada di dalam kamar
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7. Membantu barang-barang tamu pada saat check out, kemudian

mengatur di kendaraan tamu.

h. Tugas dan Tanggung Jawabfront office

1. Menyambut tamu tiba dengan melakukan greeting

2. Memproses registrasi tamu

3. Mempersiapkan kedatangan tamu dan menentukan kamar untuk

tamu

4. Menangani kunci kamar tamu

5. Menjawab telepon dengan cepat dan ramah

6. Menangani permintaan tamu selama menginap seperti pindah kamar

dan sleep out

7. Berkoordinasi dengan bagian lain untuk memenuhi kebutuhan dan

keinginan tamu

8. Menyelesaikan permasalahan tamu yang berhubungan dengan

produk dan pelayanan hotel

9. Membuat laporan yang berhubungan dengan tamu dan kamar seperti

laporan tingkat hunian kamar,laporan tamu yang menginap di hotel

4.3 PROSEDUR CHECK-IN DAN CHECK-OUT

Dengan adanya standart operasional maka ada prosedur check in sebagai

berikut:

a. Standard oprasional prosedur tamu check  in:

1. Menyambut tamu dengan senyum, salam dan tawarkan batuan.



41

“Assalaamuaikum Bpk/Ibu bisa kami bantu….?”

2. Menanyakan apakah sudah ada reservasi sebelumnya.

3. Meminta kartu identitas tamu untuk di copy.

4. Meminta tanda tangan dan nomer hp yang bisa di hubungi.

5. Meminta deposit minimal 1 mlm ( Terutama tamu non wali santri).

6. Menyerahkan kunci, electric card, dan kupon breakfast @2 pax

Selamatamustay.

7. Kemudian menjelaskan tentang: * waktu breakfast jam 06.00 –

09.00 wib (breakfast bisa di minta sebelum waktu dengan catatan

konfirmasi malamnya ke petugas).

* waktucheck out jam 12.00 kelonggaran max jam 13.00 wib.

Tariflate check out batas jam 16.00 kena 25% Rp 73.000

Tarif late check out batas jam17.00  kena 50% Rp 145.000

Tarif late check out batas jam 18.00 kena 100% Rp 290.000

8. Menawarkan bantuan yang lain dan ucapkan terima kasih, selamat

beristirahat.“apa masih ada yang bisa kami bantu Pak/ Ibu…?

9. Jika barang bawaan tamu banyak panggil bellboy kalau ada, kalau

tidak petugasfront office yang antar ke kamar kemudian

melengkapi data tamu dan input ke system.

b. Standart operasional prosedur tamu check out :

1. Menyambut tamu dengan senyum, salam dan tawarkan bantuan.

2. Menerima kunci, electric card (wajib).

3. Mengecek bill guest/tagihan yang lain.
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4. Mengeprint bill guest dan minta tanda tangan tamu.

5. Menawarkan bantuan yang lain.

6. Mengucapkan terima kasih sudah menginap di Assalaam Guest

House.

7. Melapor/ calling house keeping.

c. Standart operasional prosedur menerima telpon tamu :

1. Mengangkat telpon dengan hati-hati dan tenang.

2. Mengucapkan “Assalaamuaiakum, Assalaam Guest House dengan

(sebut nama) bisa di bantu…?”.

3. Bicaralah dengan nada tenang, jelas dan tidak tergesa-gesa.

4. Menyiapkanalat tulis dan catatan, catat yang tamu inginkan.

5. Jika tamu mencari seseorang tawarkan telpon lagi beberapa menit

atau menuggu..?

6. Jika tamu menunggu usahakan jangan terlalu lama tamu menunggu,

nyalakan nada tunggu atau sapa setiap beberapa menit.

7. Hindari bercanda, mengunyah makanan atau hal yang tidak perlu

saat menerima telpon.

8. Jika selesai ucap kan terima kasih Bapak/Ibu sudah menghubungi

Assalaam Guest House.

9. Menutup telpon dengan hati-hati.

d. Standart operasional prosedur menerima reservasi lewat telepon :

1. Mengangkat telpon dengan hati-hati.

2. Mengucapkan salam seperti menerima telpon tamu.

3. Menyiapkan alat tulis/reservation form.
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4. Mencatat nama, alamat, no hp yang bisa di hubungi, tipe kamar

danHargakamar.

5. Menjelaskan prosedur reservasi, prosedur pembatalan reservasi dan

harga kamar jika sesuai proses reservasi berlanjut.

*Prosedur reservasi harus deposit minimal 1 malam paling lambat 3

hari sebelum hari check in, jika dalam waktu itu belum deposite maka

reservasi bisa cancel dan di jual. Terutama saat high season.

* Prosedur pembatalan reservasi jika sudah deposit, cancel 3 hari

sebelum hari kedatangan uang bias kembali 50%, kalau lebih dari 3

sebelum kedatangan uang kembali 75%, pas hari kedatangan uang

tidak bisa kembali. Solusi tawarkan untuk diganti lain hari supaya

deposit tidak hilang.

6. Mencatat setiap request tamu.

7. Menawarkan bantuan yang lain, ucapkan terima kasih sudah

Memesankamar.

8. Menutup telpon dengan hati-hati

9. Melengkapi reservasi form dan input ke system.

10.Menyimpan file ke arsip file.

e. Standart operasional prosedur/job desk shift malam :

1. Mengcek dan memastikan semua pintu selain pintu lobby sudah

terkunci.

2. Mengcek registrasi tamu check in, cocokan dengan yang di system,

Jangansampai ada registration card yang kelewatan.
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3. Melengkapi data tamu di system sesuai dengan kartu identitas.

4. Mengcek bill guest tamu yang check out, cocokan antara nota

5. Merah dengan print bill guest harus sama.

* Registration card merah, cash receipt merah dan print bill guest

di streples jadi satu di tata sesuai dengan print expected departure

di serah kan di acounting. Registration card yang putih di file buat

front office.

6. Mengcek room rate setiap kamar.

7. Sebelum melakukan night audit print Regrister in house.

8. Melakukan night audit, langkah2 sbb:

Klik no 1.preparation--ok

Klik no 2 back up-ok

Klik no 3 posting & riset-ok

Klik no 6 daily closing reports

Tapi sebelum melakukan night audit pastikan list of reservasi dan

departure tidak ada masalah.

9. Yang perlu di serahkan ke accounting print bill guest house,

register in housedan daily closing repots.

10. Setelah night audit shift malam tidak melakukan input transaksi,

jika ada transaksi harus di over hand ke shift pagi.

11. Mematikan box lampjam 17.30 wib

f. Standat operasional prosedur/job desk shift pagi:

1. Overhand/serah terima dengan shift malam.

2. Membersihkan area front office dan meja front office.
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3. Melayani check in, check out, reservasi yang berhubungantamu.

4. Melakukan konfirmasi ke tamu yang berhubungan check out,

reservasi dan lain-lain.

g. Standart operasional procedure oprasional/job desk shift sore:

1. Overhand/serah terima dengan shift pagi.

2. Melayani tamu.

3. Menyalakan box lampjam17.30 wib

4. Settle mesin EDC 2x jam 17.00 dan 22.00 wib

Settle caranya tekan menu-tekanfungsions-ok-settlement-

muncul nominal-ok-masukan pin 1400-ok- tunggusettle

selasai.

5. Memastiakan cek status kunci, tamu c/o dan tamu reservasi sudah

clear.

h. Setiap akhir shift wajib.

1. Merapikan alat kerja dan area kerja

2. Melaporkan pendapatan ke accounting.

3. Menyerahkanterima ke shift selanjutnya.

i. Tarif selain kamar:

 Extra bed Rp 100,000.00

 Bantal, handuk Rp 10,000.00

 Selimut Rp.20,000.00
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 Kunci hilang Rp. 50,000.00

 Electric card hilang Rp. 25,000.00

4.4 Analisa Property Hospitality System (PHS) HOTEL

Sebuah program aplikasi hotel terpadu yang menghubungkan

transaksi-transaksi Front Office langsung terhubung ke Back Office.Untuk

memperoleh data terbaru dan akurat untuk tujuan analisa dan penyusunan

laporan. manajemen hotel mengharapkan sistem komputer dapat bekerja

dengan baik untuk front office maupun back officenya. Sistem terpadu dari

Property Hospitality System (PHS) HOTEL.

Sistem Property Hospitality System (PHS) HOTEL Front Office

mengenai feature-feature (rich environment) dalam mengoperasikan

propertinya. Staff hotel akan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik

kepada tamu sementara itu operasional kerja juga memperoleh peningkatan,

efisiensi dan kontrol manajemen dari operasional front office.

Berdasarkan kriteria data yang dimasukkan oleh petugas reservasi,

sistem Property Hospitality System (PHS) HOTELakan secara otomatis

memilih harga sesuai hirarki yang berurutan: manual,

group/corporate/company code, plan code, market segment dan tingkatan

harga.

Manajemen akan membutuhkan gagasan mengenai status hotel, data

check out, jumlah kamar yang tersedia, data check in dan sebagainya

sepanjang hari, khususnya ketika hotel terisi penuh. Tidak perlu mencetak

laporan beberapa kali dalam sehari, cukup melihat data hotel status pada

layar.
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Pada saat check out seorang tamu meminta untuk memisahkan

folionya yang seharga total $US 384.00 menjadi tiga pembayaran yang

berbeda: kartu kredit,tunai dan sebagian lagi dibebankan di rekening

perusahaannya. Akan makan waktu lebih lama baginya untuk menghitung

pemisahan tersebut menggunakan sistem Property Hospitality System (PHS)

Hotel.

4.5 Property Hospitality System (PHS) Front Office Modules

Modul ini berisi menu-menu yang disajian dengan sistem interaktif

yaitu suatu sistem yang dikemas dengan model sistem menu, sehingga

pengguna/user dapat berinteraksi secara langsung dengan media yang

digunakan yaitu computer.

1) Reservations Menu

Modul pemesanan digunakan untuk membuat dan mengatur

pemesanan tamu untuk tamu perorangan maupun group/kelompok.

Gambar 4.1 Menu reservation
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Modul pemesanan mencakup antara lain;

a) Kemampuan untuk membuat pemesanan untuk satu atau lebih kamar

untuk memenuhi kebutuhan tamu.

b) Kemampuan untuk menandai kamar yang telah habis terjual dan tipe

kamar-kamar tertentu telah habis terjual dalam kondisi tampilan atau

warna  yang berbeda-beda.

c) Pemilihan tanggal arrival dan departure dari kalender grafis.

d) Penempatan yang cepat untuk pemesanan tamu yang sudah ada, dengan

kemampuan mencari berdasarkan nama tamu, perusahaan, identitas group,

nomor IATA, nomor konfirmasi, tanggal arrival dan tanggal departure.

e) Kemampuan menampilkan jumlah kamar yang masih tersedia dalam

waktu 30 hari, hanya dengan memilih tanggal yang dikehendaki.

f) Kemampuan untuk mencantumkan informasi profil seorang tamu, sebuah

perusahaan, group atau travel agent pada setiap pemesanan.

g) Kemampuan untuk mencantumkan pesan-pesan tamu pada setiap

pemesanan, sehingga pesan tersebut dapat diterima pada saat tamu datang.

h) Perhitungan otomatis dari harga dasar setiap tipe kamar, kode harga,

tanggal kedatangan serta jumlah tamu dewasa dan anak-anak.

i) Kemampuan untuk membuat group blok dan daftar kamar untuk group

standar dan rangkaian tour.

j) Kemampuan untuk membuat harga spesial untuk group.

k) Kemampuan menggunakan daftar kamar untuk mengambil pemesanan

secara cepat.
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l) Kemampuan untuk menentukan kamar ketika sedang membuat pemesanan

atau kapanpun dengan tampilan tape chart.

m) Kemampuan untuk pemesanan sistem “share-with”.

n) Memberikan konfirmasi pemesanan via e-mail, fax atau internet.

o) Kemampuan untuk transaksi pembayaran di muka pada kamar yang

dipesan.

p) Kemampuan untuk memasukkan keterangan lain-lain yang dapat dilihat

ketika kembali memesan.

Kemampuan menyediakan dan melacak jumlah barang-barang seperti

tempat tidur lipat, tempat penyimpanan dan lemari pendingin

2) Front Desk

Modul Front Desk digunakan untuk mengatur registrasi tamu untuk

tamu perorangan maupun group/kelompok.

Gambar 4.2 Menu Front desk
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Modul Front Desk mencakup antara lain;

a) Penempatan informasi tamu yang mudah dilihat, diubah atau

menjalankan prosedur check in.

b) Kemampuan untuk mengedit data check in tamu dengan pilihan in-

house, atau pencarian penampilan dan perubahan terhadap profil tamu.

c) Kegunaan dari layout kamar secara grafis untuk melihat lokasi secara

detail dan status informasi kamar.

d) Kemampuan untuk mendata seluruh tamu setiap harinya tanpa

memperhatikan status. Dengan cepat menyampaikan pesan kepada

tamu melalui jaringan telepon.

e) Kemampuan untuk melacak aktifitas seluruh tamu selama in-house.

f) Kemampuan untuk mencetak form registrasi pada kertas.

g) Kemampuan untuk mencantumkan pesan tamu untuk tamu lainnya.

h) Kemampuan untuk mencantumkan informasi personal, group, travel

agen atau perusahaan pada setiap folio.

i) Kemampuan untuk mentransfer folio ke general ledger pada saat check

out secara otomatis.

j) Kemampuan untuk membuat folio tambahan.

k) Kemampuan untuk melakukan perpindahan kamar dengan mudah.

3) Cashiering

Modul Cashiering/Kasir digunakan untuk mengatur folio tamu dan

melakukan pembayaran dan prosedur check out.
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Gambar 4.3 Menu cashiering

Modul Kasir mencakup antara lain;

a) Kemampuan untuk menambahkan folio baru dan memindahkan

tagihan antar folio dengan sistem one touch.

b) Kemampuan untuk mengetahui lokasi setiap tamu melalui nomor

kamar dan nama tamu.

c) Kemampuan untuk mengatur semua hal mengenai folio tamu dari

kasir termasuk debit, kredit, adjustment, transfer dan void.

d) Penampilan dan pencetakan folio secara detail, pembuatan folio

tambahan dan melakukan fungsi check out.

e) Kemampuan untuk melakukan check out dengan cepat.

f) Kemampuan untuk membuat folio tak terbatas untuk setiap tamu.

g) Pembuatan tipe pendapatan oleh user.

h) Kombinasi dari semua laporan pendapatan pada satu folio, atau

pada folio yang berbeda-beda untuk setiap tipe.
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i) Kemampuan untuk melihat kegiatan transfer dari- dan ke- folio

pada layar yang sama.

j) Kemampuan untuk mencetak folio setiap saat (sebelum, selama,

atau setelah check out).

k) Kemampuan untuk memposting langsung ke folio individual atau

group.

l) Penambahan pesan atau komentar pada saat posting, adjustment

dan void.

m) Kemampuan untuk melakukan group check out dengan cepat.

n) Melakukan adjustment pada hari sebelumnya pada folio yang

masih aktif.

o) Membatalkan transaksi pada folio yang masih aktif, hanya dapat

dilakukan oleh user yang mempunyai hak khusus.

p) Melakukan posting, adjustment, void dan transfer pada folio yang

telah ditutup tanpa harus meregistrasi ulang.

q) Kemampuan untuk melacak penjualan lain-lain seperti perangko,

suvenir, kaos dan lain-lain.

r) Kemampuan untuk melakukan pertukaran mata uang asing.

4) Night Audit

Modul Night Audit digunakan untuk menyeimbangkan aktifitas

harian dan melengkapi fungsi akuntansi hotel untuk hari tersebut.
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Gambar  4.4. Menu Night Audit

Modul Night Audit mencakup antara lain;

a) Kemampuan untuk melakukan tugas-tugas rutin dari penyimpanan tagihan

kamar, mengganti pemesanan kamar dan mengganti status kamar dengan

caraone touch.

b) Secara otomatis membuat salinan data ke disk.

c) Kemampuan untuk membuat kembali laporan kamar yang tersedia pada

saat terjadinya kegagalan sistem.

d) Akses langsung ke modul Reports dari Night Audit.

e) Kemampuan untuk mengaudit dengan melihat urutan tampilan dari setiap

langkah proses.

f) Menyimpan secara otomatis untuk biaya service seperti biaya perbaikan,

biaya tempat penyimpanan dan sebagainya.

g) Menyimpan secara otomatis untuk biaya finansial dan biaya yang timbul

berkali-kali.
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h) Merubah secara otomatis status kamar menjadi out of order bila

dijadwalkan.

i) Kemampuan untuk mengatur secara otomatis status housekeeping untuk

kamar yang dihuni menjadi kamar kotor.

j) Mencetak kumpulan kartu registrasi.

k) Kemampuan untuk memproses reservasi dengan pembayaran deposit.

l) Kemampuan untuk mencetak penyesuaian laporan secara otomatis.

m) Kemampuan untuk memperoleh history permanen.

n) Kemampuan untuk melakukan penutupan transaksi tanpa mematikan

sistem terlebih dahulu dan pemakai lainnya dapat melakukan tugasnya

sementara audit sedang berjalan.

5) Housekeeping

Modul Housekeeping digunakan untuk mengatur kamar-kamar hotel.

Gambar 4.5 Menu Housekeeping
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Modul Housekeeping mencakup antara lain;

a) Menyediakan informasi untuk penjadwalan room attendants dan

pelaporan status kamar. Housekeeper dapat menugaskan staffnya

untuk tugas membersihkan kamar.

b) Permintaan khusus tamu didata pada jadwal pembersihan pagi hari

untuk mengingatkan staff housekeeping terhadap tamu yang bangun

siang, permintaan tambahan handuk atau adanya hewan peliharaan di

kamar tersebut.

c) Menampilkan layout denah lantai hotel pada suatu waktu tertentu.

d) Mengganti tampilan layout denah lantai status kamar untuk data

ditunjukkan pada housekeeping dan frontdesk.

e) Menyediakan informasi status kamar saat itu juga untuk housekeeping

maupun frontdesk untuk semua modul.

f) Departemen housekeeping dapat menjadwalkan kamar rusak saat itu

maupun untuk waktu mendatang (misalnya; karena pengecatan,

pembersihan karpet dan lain sebagainya).

g) Penyesuaian secara otomatis terhadap inventaris kamar.

h) Kemampuan untuk penjadwalan penggantian linen tamu yang tinggal

lama.

i) Kemampuan untuk melacak perbedaan status kamar.

j) Kemampuan untuk melacak kehilangan barang.
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6) Sales & Marketing

Data tamu yang pernah menginap sebelumnya (guest history)

digunakan untuk menggerakkan bisnis hotel. Dengan menggunakan sistem

Property Hospitality System (PHS) HOTELdan data guest history merupakan

contoh strategi marketing untuk mendapatkan tamu kembali ke hotel anda atau

meraih kemungkinan pemesanan perdana mereka.

Gambar 4.6 Menu Sales & Marketing

Data Guest History secara bertahap dilacak olehProperty Hospitality

System (PHS) HOTELadalah sumber data yang sangat berharga untuk

Departemen Sales & Marketing. Sistem ini menyediakan pilihan pertanyaan

untuk sejumlah data antara lain; tanggal terakhir menginap (dari-sampai),

Kode group, Kode pos, Market ID, Tipe kamar, Special Requests, Source of

Business, Promo Codes, Location Codes, dan lain-lain.

Strategi pemasaran yang baik selalu mengambil keuntungan dari

data yang tersedia untuk mentargetkan pasar tertentu.Property Hospitality
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System (PHS) HOTELSales & Marketing menjalankan dan menggunakan

sejumlah data secara luwes dibandingkan kebanyakan sistem lainnya

7) Management

Modul Setup digunakan untuk menguraikan setting sistem.Setting

sistem ini boleh digunakan untuk meyesuaikan standar operasional hotel.

Gambar 4.6 Menu Management

Modul Setup mencakup antara lain;

a) Mengatur pemakai sistem (user setup), mensetup user, password

user beserta hak-hak aksesnya ke modul-modul sistem.

b) Kemampuan untuk menentukan rate code dan room rates yang

dirange berdasarkan tanggal.

c) Kemampuan untuk menata sistem akuntansi, tipe pembayaran/mata

uang, pajak dan kode bank.

d) Kemampuan untuk menagih tagihan/folio yang tidak dapat ditagih.

e) Kemampuan untuk memelihara data profil individu, group,

perusahaan dan travel agen.
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f) Kemampuan untuk mengupdate harga tukar mata uang asing.

g) Kemampuan untuk mengidentifikasikan nomor telepon ekstensi

untuk setiap kamar.

h) Kemampuan untuk menentukan tipe kamar dan nomor kamar yang

tersedia di hotel.

i) Kemampuan untuk menentukan lamanya waktu penyimpanan folio

dan profil tamu sebagai history.

j) Kemampuan untuk menentukan kode permintaan tamu (request

codes) sebagai antisipasi kebutuhan khusus tamu. Kode-kode

tersebut dapat mewakili permintaan-permintaan tamu yang bisa

ditagih atau komplimen (gratis).

k) Kemampuan untuk membuat suatu laporan (report generator).

4.6 ANALISA PERMASALAHAN YANG ADA PADA PROPERTY

HOSPITALTY SYSTEM

Dengan adanya property hospitalty system maka suatu

pekerjaan di hotel semestinya semakin mudah tetapi masih ada

permaslahan yang terjadi pada property hospitalty system yang

sedang berjalan berikut tampilan permasalahan yang ada:

1. Error Locate Database

Permasalahan yang terjadi pada saat proses Night

Audit pada saat langkah pertama preparation berjalan

lancar dan langkah kedua juga berjalan lancar tetapi pada
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saat langkah ketiga posting and reset terjadi trouble yaitu

error locate database seperti pada gambar di bawah ini:

Gambar 4.7 Error Locate Database

Solusi dari permasalahan yang terjadi dengan mencari lokasi

database pada guest in house di server pada property hospitalty

systemdatahotel kemudian pilih mda phs.dbc kemudian pilih ignore maka

proses akan berjalan lancar.

2. Error server not connected

Pada saat proses night auditterjadi server not connected pada

langkah ketiga di posting and reset seperti gambar di bawah ini:
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Gambar 4.8 Error Server Not Connected

Solusi dari permasalah yang terjadi diatas yaitu server not connected

dengan meremote pada komputer server kemudian mengecheck koneksi

jaringan antar server dan client dengan memastikan komputer satu dengan

yang lain terhubung  kemudian proses akan berjalan lancar.

3. Error miscrosoft SQL Server Login

Ketika proses night audit berjalan tiba-tiba muncul error miscrosoft SQL

Server Login pada saat langkah ketiga Night audit seperti gambar yang

muncul di bawah ini:
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Gambar 4.9 Error miscrosoft SQL Server Login

Solusi dari permasalahan yang terjadi pada error miscrosoft SQL

Server Login dengan mengecheck SQL Server pada Microsoft ODBC SQL

Server Driver dengan memastikan pada komputer server telah terhubung

atau terkoneksi dengan baik dan mengcheck di bagian mana yang yang

error kemudian memperbaiki bagian yang error kemudian merestrat ulang

komputer dan mecoba melakukan test kembali apakah masih error atau

tidak jika masih error lakukan pengecheckan ulang pada SQL Server yang

error jika tidak proses night audit akan berjalan lancar.

4. Error file corrupted

Permasalahan yang terjadi pada saat proses night audit pada langkah

kedua pada saat melakukan backup terjadi error file corrupted seperti yang

terihat pada gamabar di bawah ini:
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Gambar 4.10 Error File Corrupted

Solusi yang terjadi pada saat terjadi file corrupted dengan mengcheck file

apakah terkena virus apa tidak jika terjadi atau terkena virus maka lakukan

scanning agar virus terhapus kemudian memastikan bahwa virus pada

komputer benar benar sudah terhapus dan tidak ada virus lagi kemudian file

yang cooorupted di ganti file hasil backupan pada komputer server dan

kemudian restrat komputer dan mencoba mengecheck ulang file agar tidak

terjadi file corrupted lagi.

5. Error Connection Failed

Permasalah yang terjadi pada saat melakukan reservasi, mencheck

in kan  dan men check out kan tiba- tiba muncul error connection failed

seperti gambar yang terlihat dibawah ini:
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Gambar 4.11 Error Connection Failed

Solusi dari kejadian atau permasalahan yang terjadi pada gambar

diatas yaitu error coonnection failed maka dengan cara atau melakukan

pengecheckan pada komputer server apakah komputer server dalam keadaan

nyala apa tidak hidup atau mati  jika dalam keadaan tidak hidup atau mati

maka lakukan lah dengan cara menghidupkan atau menyala kan komputer

server agar dapat terhubung kembali pada komputer yang lainnya, jika

sudah maka lakukan pengecheckan pada komputer di front office dan sistem

property hospitalty system dapat berjalan lancar kembali .

6. Program error

Ketika pada  saat melakukan reservasi kemudian tiba- tiba muncul

notifikasi program error dan berisi notifikasi interrupted  seperti terlihat

gambar di bawah ini:
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Gamabar 4.12 program error

Solusi yang diambil pada saat program error dengan memilih tombol

ignore kemudian program akan meutup otomatis atau menutup dengan

sendirinya maka lakukan pengecheck terlebih dahulu pada komputer server

kemudian memastikan bahwa sistem pada  komputer server dalam kedaan

normal atau baik baik saja di melakukan  suatu proses, jika sitem pada

komputer server berjalan lancar maka sistem pada  komputer front office

otomatis akan baik-baik saja kemudian lakukan login ke sistem jika berhasil

maka proses akan berjalan lancar.

7. Error  property hospitalty system is not responding

Ketika akan melakukan settel atau mencheck out kan tiba-tiba muncul

error property hospitalty sytem front office.exe is not responding

seperti gambar yang terlihat dibawah ini:
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Gambar 4.13 error property hospitalty system is not reponding

Solusi yang terjadi pada saat muncul error property hospitality

system dengan cara atau melakukan close the program atau menutup

program atau sistem property hospitalty system kemudian tunggu proses

lalu membuka atau masuk login ke property hospitalty system jika masih

muncul not responding maka lakukan restrat komputer dan membuka atau

masuk login pada property hospitalty sytem lagi jika berhasil maka proses

berjalanan dengan baik dan lancar.

4.8 Hak Akses Pengguna

Pengaturan ini didasarkan atas kebijakan masing-masing

hotel.Meskipun demikian, PHS menyediakan konfigurasi standard yang

langsung dapat digunakan setelah sebuah akun hotel

diciptakan.Pengguna dapat mengubah konfigurasi tersebut baik

sebagian maupun keseluruhan.
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Khusus untuk modul "Role", super userakan diwajibkan untuk

dapat melakukan semua tindakan. Hal tersebut bertujuan untuk

mengantisipasi apabila super user melakukan kesalahan dalam pengaturan

role.

Pengguna PHS terbagi menjadi beberapa divisi.Masing-masing

divisi terdiri dari beberapa modul.Meskipun demikian, ada beberapa modul

yang dapat diakses oleh beberapa divisi.

Pada masing-masing divisi, pengguna dapat dibagi menjadi

beberapa level atau tingkatan. secara standard membagi pengguna menjadi 3

tingkatan. Tingkatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Super User

Super user adalah pengguna dengan level tertinggi. Pengguna yang

mendaftarkan sebuah hotel secara otomatis akan mempunyai tingkatan

sebagai Super user

2. Central Reservation Office (CRO)

Central Reservation Office adalah pengguna yang bertugas untuk

memasukkan data reservasi

3. Cashier

Cashier adalah pengguna yang bertugas memasukkan billing dan deposit

Manajemen hotel dapat membagi pengguna ke dalam tingkatan-tingkatan

tersebut atau cukup dengan 1 tingkatan saja yaitu Super User atau Central

Reservation Office dengan memberikan hak akses untuk semua fungsi

pada semua modul.


