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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Secara etimologinya kata “hotel” berasal dari bahasa Perancis yaitu 

hostel yang diambil dari bahasa Latin “hostes”. Bangunan hotel ini sudah 

disebut-sebut sejak akhir abad ke 17. Hotel sendiri diketahui sebagai 

tempat penampungan untuk pendatang atau juga bisa sebagai bangunan 

atau tempat penyedia makanan untuk khalayak umum sehingga hotel 

diciptakan untuk melayani masyarakat (Ismayanti, 2010)
 

Definisi usaha hotel menurut Menteri Pariwisata dan Ekonomi 

Kreatif (NOMOR PM.53/HM.001/MPEK/2013) adalah sebuah usaha 

penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar di dalam suatu bangunan 

yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makanan dan minuman, 

kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan 

memperoleh keuntungan (Pangestu, 2013).  

Orang-orang cenderung lebih memilih hotel yang terkesan atau 

memiliki konsep yang lebih santai dimana tamu dapat menginap, makan, 

minum, bertemu dengan orang lain, bekerja dan bermain dengan nyaman 

layaknya di rumah ketimbang hotel yang lebih serius dengan full service 

front office and concierge. Hal ini didukung juga dengan kegemaran 

orang-orang zaman sekarang yaitu dengan konsep “stylish, high-tech and 

cheap” (Kim & Mauborgne, 2017). 
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Salah satu hal yang ingin diangkat adalah bagaimana hotel-hotel 

modern sekarang tidak hanya menyediakan pelayanan yang standar bagi 

para tamunya, tetapi juga menyediakan layanan yang bukan atau di luar 

karakteristik dari dasar pelayanan dari hotel itu sendiri di mana hal ini 

dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dari konsumen yang modern 

(Batinic, 2016). Sebuah studi juga menunjukkan bahwa sekarang ini para 

tamu hotel mempunyai keinginan untuk melihat “modern amenities” 

tersedia di kamar mandinya untuk menunjang rasa nyaman pada kamar 

hotel (Khan, 2017).  

Dalam menjalankan operasionalnya, terdapat struktur organisasi 

yang berfungi untuk mengelompokkan tugas dan tanggung jawab sesuai 

fungsinya masing-masing. Salah satunya adalah pembagian divisi dan 

departemen. Rooms divisions dimana divisi ini pada dasarnya menjalankan 

fungsi hotel sebagai penginapan itu sendiri (O’Fallon & Rutherford, 

2011). Divisi housekeeping yang baik harus memastikan semua elemen di 

dalam hotel berjalan dengan baik. Housekeeping juga dapat didefinisikan 

sebagai penggerak dari lingkungan yang nyaman dan aman. (Negi, 

Jagmohan Dr. Ritushka & Suniti, 2013). Konsep housekeeping sebagai 

penggerak dari lingkungan yang nyaman dan aman sejalan dengan sasaran 

dari departemen housekeeping yaitu bersih, menarik, nyaman dan aman 

(Darsono, 2011). 

Guest supplies adalah segala sesuatu baik dalam bentuk barang 

atau yang lain yang menunjang kenyamanan tamu hotel. Dalam hal ini, 

penyebutan amenities merupakan sebuah istilah yang diberikan untuk 
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mengidentifikasi barang mewah yang diberikan oleh pihak hotel tanpa 

biaya tambahan, walaupun sebenarnya harga dari barang mewah ini 

tersembunyi dalam harga kamar hotel. Salah satu yang menjadi perhatian 

hotel adalah hubungan cost-benefit dari amenities . Sering kali menejemen 

hotel percaya bahwa loyalitas kostumer atau tamu hotel dapat 

dimenangkan dengan cara membuat budget atau memfokuskan kepada 

program amenities. Hal ini dikarenakan ketika orang awam yang 

menginap di hotel memikirkan atau mendengar tentang guestroom 

amenities, yang terlintas adalah bathroom amenities. Selain itu terdapat 

juga pendapat bahwa tamu yang menginap di hotel sangat mengapresiasi 

amenities dengan logo dan nama hotel tersebut (Jones, 2008). Bathroom 

amenities sendiri adalah perlengkapan yang dibutuhkan oleh tamu di 

dalam kamar mandi seperti sabun, sikat dan pasta gigi, sampo, shower cap 

dan lainnya (Boham & Suwithi, 2008). 

Maka, berdasarkan pemaparan diatas rancangn modul penyediaan 

dan penataan dasar bathroom aminities ini dibuat guna memberikan 

pembelajaran bagi mahasiswa mengenai hal ini. Sebab, penyediaan 

bathroom aminities menjadi bagian yang tak boleh terlupakan dari servis. 

Di dalam rancangan modul ini akan dijelaskan beberapa poin seperti 

pengenalan housekeeping karena housekeeping adalah salah satu 

departemen yang penting dalam penggerak lingkungan yang nyaman. 

Selain itu bathroom amenities merupakan tanggung jawab dari departemen 

ini. Artinya, amenities juga merupakan bagian dari penunjang keaman 

hotel. Selanjutnya, rancangn modul ini membahas unsur-unsur dari 
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bathroom amenities hal ini bertujuan supaya pembaca modul ini dapat 

memahami betul dasar-dasar bathroom amenities. Untuk poin yang 

terakhir akan membahas mengenai penyediaan dan penataan dasar 

bathroom amenities beserta pemberian referensi mengenai penataan dasar 

bathroom amenities. 

 

B. Tujuan Pembuatan Rancangan Modul 

Tujuan dari pembuatan rancangan modul “Penyediaan dan 

Penataan Dasar Bathroom Amenities di Hotel” ini adalah: 

1. Memberikan informasi kepada mahasiswa/i perhotelan dan pelaku 

bisnis perhotelan di Indonesia tentang apa itu bathroom amenities dan 

pentingnya dalam pelayanan di hotel. 

2. Agar rancangan modul ini dapat penjadi panduan dalam penyusunan 

dasar bathroom amenities. 

3. Agar pembaca rancangan modul ini mampu melakukan pembelajaran 

mandiri. 


