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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara strategis bagi wisatawan asing untuk 

berkunjung, salah satunya Kota Batam. Batam termasuk bagian dari provinsi 

Kepulauan Riau yang memiliki potensi untuk dijadikan daya tarik pariwisata. 

Sampai saat ini, Batam sudah berkembang dan memiliki banyak sekali fasilitas – 

fasilitas pendukung dalam hal kepariwisataan seperti, restoran, bandara 

internasional, pelabuhan ferry terminal, dan salah satunya adalah hotel. 

Perkembangan Pariwisata di Indonesia mulai berkembang pesat, seiring dengan 

perkembangan teknologi dan fasilitas juga semakin maju. Hal tersebut menjadi 

suatu kelebihan masing-masing untuk bersaing di dunia perhotelan. Hotel adalah 

salah satu fasilitas penting yang banyak membawa dampak positif terhadap 

kemajuan dan perkembangan industri pariwisata. Persaingan yang ketat didunia 

bisnis hotel sehingga hotel harus memiliki target yang akan dicapai. Tujuan utama 

hotel adalah memberikan kualitas pelayanan agar tamu merasa puas dan nyaman 

dengan fasilitas dan pelayanan yang diberikan oleh hotel. Agar tamu tidak hanya 

menikmati fasilitas akomodasi, hotel menyediakan fasilitas lainnya seperti kolam 

berenang, lounge dan bar,  fitness Centre serta ruang meeting dan ballroom. Tamu 

dapat menggunakan fasilitas tersebut sesuai kebutuhannya serta ada tamu yang 

menggunakan sebagai pertemuan untuk rapat, Exhibition, dan wedding. 

Pacific Palace Hotel merupakan hotel berbintang 4 dan yang berlokasi di 

Batam dengan memiliki keunikan gedung yang berbentuk kapal persiar. Pacific 

Palace Hotel selain menyediakan akomodasi, pelayanan makan dan minum, 

swimming pool, lounge, fitnees, juga mengutamakan pelayanan konvensi 

(ballroom dan meetingroom). Pacific Palace Hotel memiliki meeting room dan 

ballroom terbesar di Batam yang dapat menampung sebanyak 3.500 orang. Hal ini 

merupakan arti penting dalam kemajuan hotel menjadi sumber pemasukan yang 

besar. Berhasilnya penjualan suatu produk dalam hotel didukung oleh semua 

tenaga kerja yang secara langsung ataupun tidak langsung menangani hotel 

tersebut. Sales dan marketing Pacific Palace Hotel menangani penjualan, 
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pemasaran produk dan fasilitas dihotel. Hal ini dilihat dari cara penjualan paket 

produk hotel melalui Spanduk, brosur, flyer, website, sosial media dan melakukan 

penjualan secara langsung maupun dengan sales call untuk menarik tamu bisnis 

intenasional. Termasuk penawaran paket promosi seperti kegiatan MICE 

(gathering, birthday party, seminar, farewell party, lauching product, graduation, 

buka puasa) maupun wedding package kepada tamu. Untuk kalangan menengah 

keatas target MICE adalah Travel Agents, Government, Corporate dan individu. 

Market MICE dan wedding di hotel Pacific, lebih dikenal karena promosi dan 

kerjasama yang di lakukan berbasis digital serta setiap sales person mengejar 

target masing-masing. Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik melakukan 

kegiatan kerja praktek terkait penjualan dan pemasaran suatu produk hotel pada 

bagian sales dan marketing di Pacific Palace Hotel dan menuangkan ke dalam 

laporan kerja praktek dengan judul : “Peran Sales dan Marketing Di Pacific Palace 

Hotel” 

1.2 Ruang lingkup 

Ruang lingkup dalam pelaksanaan kegiatan kerja praktek, penulis 

laksanakan di Pacific Palace Hotel. Dengan penyusunan laporan kerja pratek ini, 

penulis membahas mengenai Peran Sales dan Marketing Pacific Palace Hotel. 

1.3 Tujuan Kerja Praktek 

Tujuan pelaksanaan kegiatan kerja praktek di Sales dan Marketing 

Department Pacific Palace Hotel adalah: 

1. Untuk mendapatkan gambaran tentang sales dan marketing di Pacific 

Palace Hotel.  

2. Untuk mendeskripsikan prosedur kerja sales dan marketing di Pacific 

Palace Hotel.  

3. Untuk mendeskripsikan tugas sales dan marketing department dalam 

menjual dan memasarkan produk  

1.4  Manfaat kerja praktek 

1. Manfaat Bagi mahasiswa 

a. Mahasiswa mendapatkan kesempatan dan praktek secara 

langsung 
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b. Mahasiswa membandingkan dan menerapkan ilmu yang 

didapat di hotel maupun di kampus 

c. Meningkatkan wawasan dunia industri bagi mahasiswa 

2. Manfaat Bagi Hotel 

a. Menjalin hubungan kerjasama antara pendidikan dan industri 

perhotelan serta lebih dikenal di kalangan akademik 

3. Manfaat bagi Universitas 

a. Terjalinnya kerjasama serta memperat hubungan antara 

universitas dan pihak hotel 

b. Universitas akan dikenal di dunia industri  

1.5 Sistematika Pembahasan 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab I adalah susunan awal laporan dengan isi berupa latar belakang 

perkembangan dan kemajuan pariwisata, tujuan pelaksanaan kegiatan kerja 

praktek, manfaat kerja praktek bagi mahasiswa, hotel dan universitas serta 

membahas sistematika pembahasan dalam penyusunan laporan kerja praktek. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab II ini berisikan kajian teori dan referensi yang berfungsi sebagai 

landasan dalam penulisan laporan kerja praktek ini. Diantaranya adalah 

pengertian, jenis dan department hotel serta pengertian, tugas dan tanggung 

sales dan marketing 

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Dalam Bab III membahas mengenai gambaran umum hotel yang meliputi 

sejarah, visi dan misi, fasilitas, struktur organisasi hotel dan sales dan 

marketing department, sistem yang digunakan hotel serta menjabarkan 

aktifitas kegiatan operasional hotel secara ringkas. 
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BAB IV METODOLOGI 

Bab IV berisi rancangan penelitian, metode pengumpulan data yang 

dipakai untuk penyusunan laporan serta tahapan perencanaan hingga susunan 

dan jadwal pelaksanaan kegiatan kerja praktek. 

BAB V ANALISIS DATA 

Dalam Bab V berisi deskripsi kegiatan yang penulis jalanin selama kerja 

praktek dan menjabarkan perencanaan sebelum hingga sesudah mennjalankan 

kegiatan kerja praktek.  

BAB VI IMPLEMENTASI 

Bab VI merupakan implementasi selama penulis melaksanakan kerja 

praktek yang di uraikan dari implementasi awal, lanjutan hingga akhir.  

BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab VII membahas kesimpulan hasil kerja praktek selama 4 bulan dihotel 

yang telah penulis rangkum secara singkat dan menuliskan beberapa 

permasalahan yang dihadapi sales dan marketing department serta 

menuangkan beberapa saran dan masukan bagi pihak hotel.  
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