
MODUL II
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN

KERJA

2.1. Fungsi Peralatan dan Perlengkapan Kerja

Peralatan dan perlengkapan kerja dibutuhkan untuk

kelancaran kerja kasir kantor depan. Oleh karenanya

ketersediaan dan kondisi dari peralatan dan perlengkapan kerja

hendaknya selalu diperhatikan dengan baik, jangan sampai ada

peralatan dan perlengkapan kerja tidak tersedia maupun ada

yang rusak.

Peranan supervisor kasir kantor depan dalam menjamin

perawatan dan ketersedian peralatan dan perlengkapan kerja

sangat penting. Untuk menjamin ketersediaan peralatan dan

perlengkapan kerja, kasir kantor depan bekerja sama dengan

bagian gudang/store, dengan mengisi formulir store room

requisition untuk menambah persediaan jika sudah mendekati

batas minimal. Tentunya setiap store room requisition harus

sepengetahuan/ disetujui/ditanda tangani oleh supervisor kasir

kantor depan dan Manajer Kantor Depan.
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Untuk perawatan peralatan elektronik, kasir kantor depan

bekerjasama dengan bagian IT (Information Technology) atau

EDP (Electronic Data Programmer) untuk menjamin

berjalannya sistem informasi kasir kantor depan.

2.2. Jenis peralatan dan perlengkapan kerja

Peralatan dan perlengkapan kerja kasir kantor depan,

sebagai berikut :

1. Computer

Saat ini di hotel melati maupun berbintang sebagian besar

menggunakan perangkat computer (Meliputi Hardware dan

Software). Untuk hardware, tentunya dibutuhkan CPU,

monitor, printer, mouse, server yang spesifikasinya

memenuhi syarat untuk menjalankan software cashier.

Software program sistem informasi kasir kantor depan pada

umumnya menggunakan program Opera, Fidelio, Libica,

MYOH dan program lainya. Biasanya sistem informasi

kasir kantor depan merupakan bagian dari sistem informasi

terintegrasi hotel.
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Gambar 2.1 Hardware dan Software Kasir Kantor

Depan

2. EDC (Electronic Data Capture) Machine

EDC Machine digunakan untuk menangani pembayaran

dari tamu yang menggunakan kartu debet atau kartu kredit.

Pada umumnya setiap perusahaan kartu kredit atau bank

memberikan satu mesin EDC untuk ditempatkan di kasir

kantor depan. Untuk menggunakan alat ini, dibutuhkan

hubungan listrik dan jaringan telepon.
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Gambar 2.2 EDC Machine

3. Addresograph/Imprinter

Addresograph/Imprinter adalah sebuah alat yang digunakan

untuk mencetak jejak kartu kredit pada kertas berkarbon

yang dikeluarkan oleh perusahaan kartu kredit untuk

menangani pembayaran dengan kartu kredit secara manual.

Alat ini tidak membutuhkan hubungan listrik dan sangat

membantu pada saat tidak ada hubungan listrik. Namun

demikian koneksi telepon tetap dibutuhkan untuk meminta

kode persetujuan dari perusahaan kartu kredit atas transaksi

yang dilakukan oleh tamu pemegang kartu kredit.
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Gambar 2.3 Addresograph/Imprinter

4. Calculator

Calculator merupakan mesin penghitung yang sangat

berguna dalam melakukan penghitungan manual. Meskipun

pada program komputer sudah terdapat program kalkulator,

namun kalkulator manual tetap harus tersedia, karena lebih

praktis digunakan dan sangat membantu apabila terjadi

pemadaman listrik.

Alangkah baiknya menggunakan calculator 12 digit, dengan

layar yang memadai, sehingga memberikan kenyamanan

dalam bekerja.
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Gambar 2.4 Calculator 12 digit

5. Money Detector

Dewasa ini seringkali terjadi kasus pemalsuan uang. Oleh

karena itu demi keamanan bekerja kasir kantor depan harus

menyiapkan peralatan money detector untuk dapat

mengantisipasi terjadinya penerimaan uang palsu.

Gambar 2.5Money Detector
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6. Money Counter

Pada umumnya seorang kasir kantor depan mampu

menghitung uang dalam jumlah banyak dengan

menggunakan jari tangannya. Namun demikian pada saat

penyetoran uang tunai ke general cashier dan pengambilan

house bank untuk kebutuhan money changing valuta asing,

sering kali jumlah uang sangat besar, sampai dengan ratusan

juta rupiah.

Pada kondisi ini mesin Money Counter sangat dibutuhkan.

Alat ini sifatnya optional, dibeberapa hotel tersedia namun

di hotel melati pada umumnya tidak membutuhkan alat ini,

karena jumlah uang yang dihitung tidak terlampau banyak,

masih bisa dihitung dengan menggunakan tangan (manual).

Gambar 2.6Money Counter
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7. Stationary

Stationary adalah perangkat tulis menulis yang harus ada

dalam kegiatan administrasi kasir kantor depan. Peralatan

seperti pulpen, pensil, penghapus,buku, kertas dan kwitansi

harus tersedia dan dapat digunakan untuk bekerja.

8. House Bank

House Bank yaitu uang yang harus disiapkan oleh seorang

kasir sebelum memulai tugasnya yang mana house bank

digunakan sebagai alat penyusukan atau kembalian.

9. Information Rack (Rak Informasi)

Rak yang digunakan untuk menyelipkan slip tamu. Slip

tersebut tersususn secara berabjab atas nama-nama tamu

yang menginap di hotel. Apabila tamu pergi (check-out) slip

tamu akan diangkat.

10. Safety deposit boxes (kotak pengamanan barang berharga)

Kotak yang digunakan untuk menyimpan barang, uang, atau

barang berharga milik tamu yang di titipkan
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sementara oleh tamu. Kotak ini ditempatkan di kasir kantor

depan.

Gambar 2.8 Safety Deposit Boxes

11. Formulir-formulir

Formulir digunakan untuk mengisi/memasukkan data-data

yang dibutuhkan untuk penyusunan laporan kerja kasir

kantor depan, seperti :

a. cash receipt/kuitansi, digunakan untuk mencatat

penerimaan kas /uang tunai atas pendapatan hotel

b. master bill/guest bill (rekening tamu), untuk mencatat

seluruh transaksi tamu selama menginap di hotel
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c. paid out voucher, digunakan untuk mencatat pengeluaran kas/uang tunai untuk

kebutuhan hotel dan tamu

d. transfer debet-kredit voucher, digunakan untuk mencatat pemindahan nominal dari

akun kredit ke debet dari rekening tamu ke rekening travel agent atan rekening tamu

lainnya

e. correction form, untuk mencatat kesalahan-kesalahan pencatatan transaksi pada master

bill yang harus ditandatangani oleh supervisor kasir kantor depan atau duty manager

f. city ledger transfer formulir, digunakan untuk mencatat transaksi piutang (receivable)

dari travel agent maupun pelanggan hotel lainnya

g. cash sales form, untuk mencatat transaksi penerimaan kas atas pendapatan hotel

h. cash sheet, digunakan untuk mencatat sumber-sumber penerimaan kas dan pengeluaran

kas selama operasional kasir kantor depan sehingga dapat diketahui saldo kas akhir

yang harus disetor kepada general cashier.

i. house bank report, adalah formulir yang digunakan untuk mencatat kondisi uang kas

untuk disetor ke general cashier dan untuk shift berikutnya

j. cash transmittal list/remittance of fund, adalah amplop yang digunakan untuk

menyetorkan uang tunai hasil penerimaan dalam satu shift kerja kasir kantor depan

kepada general cashier

k. witness book, digunakan untuk mencatat kesaksian atas penyetoran uang tunai hasil

operasional dalam satu shift kerja kasir kantor depan kepada general cashier

Referensi : Wisnawa, Bayu. 2019. Kasir Kantor Depan. STP Triatmajaya : Bali.


