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Appendix 1.  

Interview Questions 

 

1. Bagaimana struktur organisasi front office yang ada di sini? 

2. Apa yang menjadi tugas dan fungsi dari receptionist? 

3. Apa saja sikap yang harus dimiliki seorang karyawan di bagian receptionist? 

4. Bagaimana sistem kerja di dalam receptionist? 

5. Secara umum, fasilitas apa saja yang ada di meja receptionist? 

6. Masalah apa saja yang sering dihadapi oleh receptionist? 

7. Bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut? 

8. Bagaimana pembagian jam kerja receptionist? Apakah petugas di setiap jam 

memiliki tugas kerja yang sama? 

9. Apakah receptionist di sini diharuskan bisa berbahasa inggris? 

10. Pernahkah Anda menerima/melayani tamu asing yang berbahasa Inggris? 

11. Bagaimana Anda melayani mereka? 

12. Apa suka duka bekerja di bagian receptionist pada saat ada tamu asing? 

13. Bagaimana perbandingan tamu asing yang datang sama dengan tamu lokal? 
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Appendix 1.  

First Interviewee Transcription 

 

F : Baik, selamat siang mas, maaf mengganggu waktunya sebentar. Saya dapat 

tugas dari kampus untuk mewawancarai soal bagaimana system kerjanya dan 

lain sebagainya. Ya langsung saja ya mas? Pertanyaan pertama, bagaimana 

sih struktur organisasi front office di hotel Beringin? 

B : Yang pertama ada FOM (Front Office Manager). Terus ada yang kedua 

supervisor juga ada supervisor 1 dan supervisor 2 agent, receptionist dan yang 

terakhir ada bell boy. Ada supervisor 1 yang tugasnya untuk menghandle 

kalau FOM pas tidak ada di tempat, lalu yang supervisor 2 sebagai asisten 

front office manager sama yang supervisor 1. 

F : Sangat simple ya mas, e kalau pertanyaan yang kedua itu, apa yang menjadi 

tugas dan fungsi receptionist di hotel Beringin itu? 

B : Kalau receptionist itu sebenarnya pengertiannya umum, tapi kalau di hotel 

Beringin tugasnya ya kita melayani tamu dan yang kedua kita menjelaskan 

apa fasilitas yang ada dan kita juga menjelaskan tentang yang ada di alat-alat 

kerja itu meliputi apa saja, terus yang terakhir yang paling utama itu adalah 

pelayanan terhadap tamu yang mau check in, jadi kita harus punya itu smile 

terus ada loyalitas, sama take care sama tamu itu harus ada. Jadi kita itu 

menganggap tamu adalah raja. Jadi tamu yang membayar kita. Jadi kita harus 

mempunyai yang pertama ramah tamah agar tamu bisa kembali lagi ke hotel. 

F : Iya, terima kasih. Ya buat yang selanjutnya pertanyaannya adalah apa saja sih 

sifat yang harus dimiliki karyawan di bagian receptionist itu sendiri? 

B : Iya, yang terpenting adalah pertama sikap ramah tamah terhadap tamu, lalu  

loyalitas dalam bekerja, harus punya pengetahuan tentang perhotelan, terus 

tahu tentang kota Salatiga yaitu meliputi tentang pariwisata, terus sama 

tempat makanan, pusat oleh-oleh. Jadi tidak harus di Salatiga, yang lain juga 

harus tahu. Jadi receptionist pengetahuannya harus luas. 

F : Terima kasih ya mas, yang pertanyaan keempat yaitu bagaimana sistem kerja 

yang bekerja di receptionist? Maksudnya shift-shift kerjanya itu bagaimana? 

B : Oh ya. Kalau itu dari shift itu ada 3. Jadi shift pagi, siang, malam. Kalau yang 

khusus cewek itu cuman ada pagi sama siang.  

F : Shift cewek itu cuman pagi sama siang? 
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B  Iya, pagi sama siang. jadi ndak boleh ada next shift, itu ndak ada. 

F : Oh iya, munkin bisa dijelaskan mas jam berapa shift pagi itu sampai jam 

berapa, dan siang jam berapa, malam jam berapa. 

B : Iya bisa, untuk pagi itu jam 6 – jam 2, terus yang siang jam 2 – jam 10, yang 

malem dari jam 10 - 6. 

F : Oke mas, terima kasih. Baik untuk pertanyaan selanjutnya, secara umum itu 

fasilitas-fasilitas apa saja yang diperlukan di meja receptionist itu? Fasilitas 

penunjang? 

B : Baik, fasilitas penunjang yaitu yang pertama 1 dalam hal itu untuk menunjang 

pekerjaan itu kayak sistem kerja computer/ sistem computer terus yang kedua 

fasilitas untuk penjualan kamar itu yang tersedia terus macam harga yang 

termasuk di situ. Cuman sedikit kalau yang itu. 

F : Mungkin telepon juga penting? 

B : Kalau telepon juga penting juga, terus sama itu mesin ADC juga penting. 

F : Mesin ADC ya? 

B : Ya kalau bayar cash kan jarag terjadi. Udah siap barang untuk dipakai. 

F : Iya. Mungkin brosur-brosur juga ada? 

B : Brosur juga ada, ada brosur paket, komplit lalu ada kamar juga penting. 

F : Mungkin itu cukup mas? 

B : Oh iya, kartu nama. 

F : Ya, kartu nama. 

B : Ya, kartu nama hotel. 

F : Ya. Pertanyaan yang keenam, masalah apa saja yang terjadi oleh receptionist? 

B : Keluhan dari tamu itu biasanya kalau pas ada kerusakan di kamar, lalu 

fasilitas di hotel yang kurang mendukung, makanannya kurang bervariatif dan 

ndak nikmat. Biasanya itu.” 

F : Tentang makanan juga to mas? 

B : Iya, itu yang paling sering itu complain, ada beberapa yang sering complain 

bahkan tiap hari. Jadi itu ya jadi masukan buat kita. Jadi kita tau mana yang 

kurang dari complain tamu jadi ada manfaatnya. 

F : Iya, untuk pertanyaan yang selanjutnya mas, bagaimana cara mengatasi 

masalah yang terjadi seperti itu? 

B : Kalau ada yang complain kita handle dulu. Jadi ada yang complain ke kita, 

kita dengar dulu, kita terima masukannya. Setelah itu kita musyawarahkan . 

jadi nanti pas morning breefing, kita sampaikan kepada management. Jadi 

kita menyediakan guest comment, nanti kan tamu menulis di situ kritikannya 

apa saja, lalu kita handle. Paling nggak kita minta maaf karena fasilitas 
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kurang baik, itu nanti saya sampaikan ke management. Yang paling penting 

kalau itu complainnya itu sudah melebihi batas, ya kita harus sampaikan ke 

management dan dari management kita kasihkan ke treatment. Jadi kan biar 

tamu itu betah menginap di sini. Jadi kita itu kalau ada tamu complain, kita 

handle itu harus care sama tamu. Jadi biar tamu itu merasa dihormat, merasa 

dihargai. 

F : Untuk pertanyaan yang kedelapan mas, bagaimana pembagian jam kerja 

apakah petugas di setiap jam itu memiliki tugas yang sama? Misalnya sama 

dengan pertanyaan yang keempat tadi misalnya shift pagi/malam apakah 

tuganya itu sama pada shift pagi, siang, malam? 

B : Kalau tugas itu sebenarnya sama, cuman itu pembagiannya itu beda-beda. 

Jadi kalau check in check out semua shift sama. Jadi check in ada yang pagi, 

siang, malam. 

F : Berarti sama? 

B : Sama, iya. Tapi kalau yang pagi itu paling banyak. Jadi pagi itu check out 

terus itu ada itu morning briefing sampai check in juga. Kalau malem kan 

tugasnya cuman net audit sama print out bill. 

F : Jadi hampir sama semua ya? 

B : Hampir sama, check out check in semua malam, pagi, siang, malam bisa. 

F : Untuk yang nomer 9 mas. 

B : Ya? 

F : Apakah receptionist itu harus bisa berbahasa Inggris? Apakah harus 

diharuskan bisa berbahasa Inggris? 

B : Kalau untuk itu dari peraturan perusahaan sementara ini belum. Paling ndak d 

kita itu tahu permintaan tamu asing itu apa. Jadi tidak harus bisa berbahasa 

Inggris itu ndak harus. 

F : Yak, jadi ndak harus aktif berbahasa inggris itu, berarti hanya pasif? 

B : Ya, pasif. 

F : Kita apakah juga pasif itu berarti bisa berbicara saja apa harus bisa nulis? 

B : Ya ndak harus bicara, harus bisa nulis. Jadi misalnya tamu asing itu nulis apa 

gitu kita harus tahu, tamu asing nulis misalnya ini minta makanan ini, kita 

harus bisa nulis. Jadi ndak semua tamu asing itu via telepon/berbicara itu 

kadang juga nulis. 

F : Untuk pertanyaan yang nomer 10, bagaimana perbandingan tamu asing yang 

datang dengan perbandingannya tamu asing dengan tamu lokal gimana? 

B : Kalau tamu asing perbadingannya banyak sedikitnya itu kalau untuk kan tiap 

tamu bisa dihitung, kalau tamu asing atau tamu lokal itu banyak tamu lokal. 
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Kalau perbandingannya sih ya 40 % 60 % lebih banyak yang tamu lokal. Ya 

tiap tahun itu 40 % pasti ada dari yang travel-travel asing itu sering menginap 

di hotel pake travel itu. 

F : Jadi ndak datang langsung kalau tamu asing? 

B : Ndak. 

F : Untuk pertanyaan nomor sebelas, pernahkah receptionist menerima/melayani  

tamu asing berbahasa Inggris? 

B : Sering. 

F : Sering. 

B : Kalau itu kita menjamu tamu asing itu kita pakai bahasa Indo, kalau dia ndak 

bisa berbahasa Indo kita melayani dengan berbahasa inggris itu. 

F : Bahasa Inggris yang pasif tadi yam as? 

B : Ya, yang pasif. Yang terpenting mengerti, kita tau apa yang mereka inginkan. 

 : Untuk pertanyaan yang selanjutnya mas, apa saja suka duka bekerja menjadi 

receptionist pada saat melayani tamu asing tersebut? 

B : Kalau receptionist itu suka dukanya dalam bahasa itu, kita masing-masing, 

jadi kadang kita grogi seperti itu, terus dukanya kita bisa melayani mereka, 

jadi kita bisa belajar dari mereka. 

F : Iya. Pertanyaan yang terakhir mas, bagaimana kita agar melayani tamu asing 

itu sendiri? Maksudnya bagaimana caranya yang misalnya tamu minta kayak 

gini kok kayak gini ya ….. 

B : Kalau kita melayani sesuai peraturan yang ada di perusahaan karena kan sulit 

kita milih-milih, terus yang ketiga itu kita menawarkan wisata di sini itu apa 

saja oleh-olehnya makanan khasnya apa saja. Tapi yang paling sulit ya itu, 

dari makanan, ya tidak semua tamu asing suka makanan kita. Jadi harus 

benar-benar menawarkan …. 

F : Soal tamu asing ndak suka makanan dari Indo, mungkin e bagaimana sih 

kesukaan makanan bagi tamu asing itu secara umum? 

B : Ya secara umum, khususnya makanan yang ada itu yang nyarinya yang 

protein-proteinn, kalau sayur-sayur kan ya jarang. Kalau sayur itu orang 

Jepang. Tapi kalau Negara-negara Eropa itu sukanya roti. 

F : Roti daging itu ya? 

B : Iya, kita tawarkan sate itu misalnya dia ndak mau. 

F : Ndak mau? 

B : Ya ndak mau, jadi ya nasi goring pun ndak mau. Jadi itu harus berkuallitas 

lah penawarannya, ya yang sulit ya itu tadi menawarkan makanan. Soalnya 

dia kan mungkin pertama kali di sini mungkin kan kalau sudah beberapa kali 
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mungkin sudah terbiasa gitu. 

F : Mungkin untuk saat ini, ini terima kasih atas waktunya yang sudah 

meluangkan ke sini, terima kasih semuanya. Semoga apa yang saya 

wawancarakan disini bisa diterima di Kampus. Terima kasih atas waktunya. 

B : Terima kasih. Saya bantu semampu saya sesuai dengan kinerja di hotel 

Beringin. 
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Appendix 2.  

Second Interviewee Transcription 

 

 

F : Selamat siang mbak, ini saya Febri mau mewawancarai mbak Jessica tentang 

pekerjaan di hotel. Maaf mengganggu sebelumnya, eee langsung saja 

pertanyaan yang pertama, bagaimana struktur organisasi front office menurut 

mbak Jessica? 

J : Struktur organisasinya lebih terarah, jelas, ya dari kepala bagian 

departemennya yang membawahinya kayak ada apa FOMnya trus ada 

FDMnya, pokoknya jelaslah dan terorganisasi. 

F : Sekarang pertanyaan yang kedua, apa saja yang menjadi tugas dan fungsi dari 

receptionist itu sendiri? 

 : Fungsinya receptionist itu adalah eeemm sebagai orang pertama yang 

bertemu tamu, menjelaskan tentang hotel, fasilitas, jenis-jenis kamar dan 

tempat-tempat vital yang ada di hotel. Apa tadi tugasnya sendiri yang jelas 

menjual kamar, menerima reservasi, check in check out tamu, menerima 

telefon, eeee pelayanan tamu. 

F : Cukup itu saja mbak? 

J : Banyak sih 

F : Tapi secara rindi itu aja ya?  

Untuk pertanyaan yang ketiga, apa saja sikap yang harus dimiliki karyawan 

receptionist? 

J : Harus selalu siap, eee senyum, ramah, trus rasa saling eee ingin selalu 

membantu. 

F : Untuk yang nomor empat, bagaimana sih system kerja receptionist itu 

sendiri? 

J : Sistem kerjanya kita lebih ke tim-tim yang setiap harinya itu ada 3 shift 

dimana setiap shiftnya sendiri harus ada kerjasama yang baik antara 

receptionistnya eemmm lalu apa tugas-tugasnya juga dilakukan dengan tim 

kerjasama yang baik dari shift 1, shift pagi, evening shift, dan night shift. 

F : Berarti 3 shift itu shift pagi, siang dan malam? 

J : Iya .. 

F : Bisa dijelaskan emm jam shift pagi berapa? 
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S : Untuk shift pagi itu kita mulai dari jam 6 sampai jam 2 siang trus untuk 

evening shift itu jame siang sampai jam 10 malam. Untuk yang malam dari 

jam 10 malam sampai jam 6 pagi, 9 jam, 1 jamnya untuk istirahat. 

F : Untuk pertanyaan yang selanjutnya, secara umum fasilitas apa saja yang ada 

yang harus ada di meja receptionist? 

J : Fasilitas apa aja yang harus ada jelas 1 komputer, lalu telefon untuk bisa 

saling komunikasi antar departemen atau dari luar hotel juga, lalu ada form-

form dimana itu ada form registrasi, pembayaran, form breakfast, dan lain-

lainnya, mesin print, fax, foto copy, alat tulis. 

F : Masih pake alat tulis mbak kalau mengisi formulir-formulirnya? 

J : Iya, masih manual sama semi otomatis. Saat mencatat kadang-kadang masih 

pake alat tulis. 

F : Untuk selanjutnya nomor enam, masalah apa saja yang sering dihadapi oleh 

receptionist? Mungkin yang dialami mbak itu sendiri seperti apa? 

J : Iya, lebih seringnya pasti nemuin tamu yang yang rese dan menghadapi tamu 

yang complain. 

F : Untuk yang nomor 7, bagaimana cara mengatasi untuk masalah yang tadi 

seperti nemuin tamu yang rese trus menghadapi complain dari tamu itu 

sendiri? 

J : Mungkin lebih te yang dengerin dulu tamu yang complain apapun, keluhan / 

permasalahannya lalu kita cari solusinya, trus kita maaf, pertama minta maaf. 

Setelah minta maaf kita carikan solisinya, lalau memberikan solusi itu yang 

terbaik untuk tamu. Untuk tamu yang rewel, mungkin lebih ke pelayanan kita 

eee cara kita menghandle tamu itu, melayani tamu itu lebih baik lagi, lebih 

ramah lagi, dan lebih eee lebih sabar. 

F : Untuk pertanyaan yang selanjutnya dan nomor 8, bagaimana pembagian jam 

kerja dari receptionist itu? Apakah setiap jam itu berbeda? Tadi kan 3 shift, 

apakah setiap shift berbeda atau sama?  

J : Jelas beda, mungkin mulai dari morning shift kita menyiapkan tamu-tamu  

check out dan tamu-tamu yang akan check in. trus untuk shift berikutnya 

evening shift lebih eee menanggapi kerjaan yang pagi dan mungkin ada 

beberapa tamu-tamu yang check in. kemudian untuk yang night shift lebih 

kepada ke pengolahan datanya, penghitungan, seperti refenew, menyiapkan 

bill-bill. 

F : Untuk pertanyaan selanjutnya nomor 9, apakah receptionist di hotel Beringin 

itu diharuskan untuk berbahasa Inggris? 

J : Berbahasa inggris iya diharuskan. Kebetulan untuk saat ini proyek hotel 
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Beringin kami sedang akan diadakan les bahasa inggris untuk setiap 

resepsionisnya, bertujuan semua receptionist bisa berbahasa inggris. 

Tujuannya lebih menghandle tamu asing. 

F : Di hotel Beringin itu sendiri bagaimana perbandingan tamu asing yang datang 

sama tamu lokal yang datang? 

J : Maksudnya itu bagaimana? 

F : Maksudnya itu pembagiannya apakah banyak tamu asingnya atau tamu 

lokalnya? Dan kalau bisa diprosentasekan itu berapa banding berapa? 

J : Untuk tamu asing dan tamu lokal lebih banyak tamu lokal. Tamu asingnya 

ada juga dan mungkin perbandingannya 70% : 30%. 

F : Pernahkan mbak Jessica sendiri melayani tamu asing yang berbahasa Inggris? 

J : Pernah. 

F : Bagaimana anda melayani tamu asing yang berbahasa Inggris tersebut? 

Misalkan eee kalau tamu asing itu meminta / memesan barang dengan bahasa 

inggris, apakah mbak Jessica juga harus menjawab bahasa Inggris? Apakah 

dengan bahasa Indo? 

J : Cara komunikasinya kita dengan bahasa Inggris, sejauh ini bahasa Inggris 

yang saya miliki juga lumayan. 

F : Untuk pertanyaan yang terakhir mbak, apa saja duka bekerja di bagian 

receptionist pada saat ada tamu asing? 

J : Sukanya, tamu asing lebih ramah, kita juga jadi lebih akrab ke mereka. 

Dukanya mungkin ada kata-kata yang sulit kita mengerti. Kadang kita alihkan 

ke bahasa tubuh atau bahasa isyarat. 

F : Terima kasih untuk waktunya mbak, maaf sudah mengganggu. 

 

 

 


