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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pariwisata adalah salah satu bidang yang sedang meningkat 

aktivitasnya sekarang ini. Negara-negara di dunia sedang melakukan 

pembangungan dan pengembangan dalam bidang pariwisata di negara masing. 

Kegiatan pariwisata dapat dengan mudah ditemukan dimana saja, dilakukan 

mulai dari masyarakat kelas bawah hingga masyarakat kelas atas. Setelah 

melihat akan kondisi ini, seharusnya sudah mulai ada kesadaran untuk mulai 

membangun dan mengenalkan objek wisata di Indonesia . Indonesia sendiri 

memiliki beranekaragam lanskap yang indah untuk menjadi pilihan objek 

wisata bagi wisatawan. Untuk memenuhi permintaan pariwisata yang 

meningkat, maka perlu penyediaan unsur-unsur penting pariwisata. Objek 

wisata, transportasi, fasilitas, akomodasi. Selain itu, hal yang diperlukan juga 

adalah sumber daya manusia . 

Sumber daya manusia yang akan memberikan pelayanan bagi 

wisatawan,(dalam tulisan ini dipersempit lingkupnya hanya di wilayah 

perhotelan) berasal dari universitas yang berbeda-beda. Tentunya, lulusan 

sekolah tinggi pariwisata dan perhotelan sudah diperlengkapi dengan 

pengetahuan akan dunia perhotelan. Oleh karena itu, kualitas lulusan sekolah 

tinggi pariwisata dan perhotelan tidak perlu diragukan, karena mereka sudah 

mendapatkan teori mengenai perhotelan. Akan tetapi, wawasan mengenai 

perhotelan yang mereka peroleh di kampus sangatlah terbatas. Inilah yang 

menjadi alasan, mengapa selain memberikan pengetahuan di saat kuliah, 

memberikan pengalaman bagi mereka juga tentunya akan menghasilkan 

sesuatu yang lebih baik. 

Pengalaman akan meningkatkan skill seseorang, bahkan kepiawaian 

seorang pilot akan diukur melalui jam terbangnya, jam terbang dalam kata lain 

adalah pengalaman. Pengalaman pribadi dalam menangani tamu-tamu di hotel 

oleh diri mereka sendiri dapat meningkatkan kepercaraan diri untuk bisa siap 

sedia menghadapi lapangan kerja nyata pada akhirnya. Itulah salah satu hal 
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yang menjadikan kerja praktek lapangan di hotel penting, untuk menambah 

wawasan mahasiswa/i melalui pengalaman. Ketika suatu saat mereka terjun di 

dunia kerja yang sesungguhnya, mereka akan menjadi lebih bijaksana, mereka 

lebih percaya diri dan mereka lebih dewasa dalam berpikir serta lebih piawai 

dalam membuat jalan keluar untuk setiap permasalahan yang terjadi. 

Pengusaha-pengusaha yang bergerak di sektor perhotelan pun membuka 

pintu saling bekerja sama dalam memberikan wadah untuk program kerja 

praktek lapangan. Bagi pelaku bisnis, selain untuk memperlengkapi lulusan 

baru sebelum memasuki dunia kerja, keuntungan juga bagi hotel terutama 

dalam perekrutan tenaga kerja. Sebagaimana yang kita tahu, setiap perguruan 

tinggi perhotelan melaksanakan program ini, maka sudah bisa dipastikan, 

setiap lulusan perguruan tinggi perhotelan memiliki pengalaman kerja praktek. 

Penulis menyadari akan pentingnya program kerja praktek, terlebih lagi 

untuk melakukannya di tempat yang terbaik. Oleh karena itu, penulis berusaha 

untuk dapat magang di hotel yang terbaik. Banyan Tree Bintan adalah resort 

international chain resorts yang terkenal di Bintan Resort. Cassia Bintan 

adalah hotel bintang-4 sebagai bagian dari Group Banyan Tree. Cassia terletak 

di pinggiran pantai yang menjadikannya merupakan sebuah resort. Cassia 

Bintan berkonsepkan apartment-hotel (condotel). Condominium hotel adalah 

bagunan apartment yang dioperasikan layaknya pelayanan yang ada di hotel. 

Cassia bintan memiliki filosofi unik yaitu "Live, Laugh, Love Your Way" yang 

artinya “Hidup, Tertawa, Cintailah Caramu”. Resort ini sangat cocok 

kelompok anak muda dan para penjelajah ransel yang ingin menikmati 

kenyamanan resort serta keindahan alamnya tetapi tetap ingin merasa seperti 

di rumah.  

Cassia Bintan yang merupakan condotel international chain pastilah 

profesional dalam memberikan pelayanan bagi para tamu yang datang. Cassia 

Bintan memerlukan pekerja yang memiliki skill dan sangat baik dalam 

keahlian khusus mereka, agar setiap tamu dapat puas akan pelayanan yang 

mereka terima selama menginap. Penulis pun mengambil kesempatan untuk 

melakukan program magang pada bagian front office di Cassia Bintan. 

Dengan harapan agar penulis mendapatkan pengalaman berarti dan wawasan 
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baru mengenai front office di perhotelan serta mengukur kemampuan sendiri 

melalui kontribusi yang bisa penulis berikan sebagai seorang trainee. 

Dengan ini, penulis memberi judul dari laporan ini yaitu “Kontribusi 

Trainee di Bagian Front Office Hotel Cassia Bintan”. 

 

1.2 Ruang Lingkup 

Dalam penulisan laporan kerja praktek ini, penulis akan mengkhususkan 

materi yang akan dibahas agar tidak terjadi perluasan pembahasan yang tidak 

relevan dengan apa yang ingin penulis sampaikan. Ruang lingkup yang akan 

dibahas dalam laporan kerja praktek ini berpusat lingkup tugas departemen 

Front Office yang membahas mengenai:  

1) Gambaran mengenai front office di Cassia Bintan 

2) Pendeskripsian prosedur kerja front office di hotel tersebut 

3) Mengukur kontribusi yang diberikan trainee di hotel tersebut 

1.3 Tujuan Penulisan 

Penulisan laporan kerja praktek ini dibuat dengan tujuan sebagai berikut 

1) Menggambarkan mengenai front office di Cassia Bintan 

2) Mendeskripsikan prosedur kerja front office di hotel tersebut 

3) Mengukur kontribusi yang diberikan trainee di hotel tersebut 

1.4 Luaran Penulisan 

Luaran yang diharapkan dari penulisan laporan ini agar laporan ini dapat 

menjadi tulisan yang informatif dan inovatif dalam bidang perhotelan 

khususnya departemen front office. Dapat menjadi referensi yang valid bagi 

mahasiswa pariwisata sebelum melakukan kerja praktek maupun setelahnya. 

Serta menjadi bahan pertimbangan bagi hotel dalam mengelola hotelnya 

sendiri.  

1.5 Manfaat Penulisan 

Penulisan laporan kerja praktek ini dibuat agar dapat bermanfaat bagi 

pembaca akan hal-hal sebagai berikut 

1) Untuk mengetahui gambaran mengenai front office di Cassia Bintan 

2) Untuk mengetahui deskripsi prosedur kerja front office di hotel tersebut 
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3) Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang diberikan trainee di 

hotel tersebut 

1.6 Sistematika Penulisan 

Laporan ini terbagi menjadi beberapa bagian yang dibentuk dalam 7 bab 

yang memiliki sub-bab dimasing-masing babnya. Di mana sistematika 

pembahasan pada setiap bab adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan bab awal yang memuat mengenai latar belakang 

penulisan laporan ini, batasan dalam ruang lingkup pembahasan, tujuan, 

luaran dan manfaat penulisan serta sistematika pembahasan dalam laporan 

kerja praktek ini. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab dua adalah muatan tentang teori, temuan, hasil kerja praktek dan 

informasi lainnya yang menjadi dasar dari kelanjutan isi laporan kerja 

praktek ini. Materi-materi yang didapat dari berbagai macam referensi 

yang kemudian disusun dalam bentuk rangkuman singkat yang 

komperhensif. Penulisan materi pada bab ini terarah kepada penyusunan 

kerangka pendekatan atau konsep dalam pelaksanaan kerja praktek. 

BAB III GAMBAR UMUM TEMPAT KERJA PRAKTEK 

Pada bab tiga ini memuat identitas hotel mencangkup informasi 

keseluruhan dari hotel yang menjadi tempat dilaksanakannya kerja 

praktek, struktur organisasi departemen yang menjadi pembahasan serta 

tanggung jawab tidap strukturnya, tugas departemen dalam setiap shift dan 

kesehariannya, sistem management yang digunakan pada saat operasional 

BAB IV METODOLOGI 

Pada bab ini memuat metodologi penelitian serta penjelasan yang 

digunakan oleh penulis untuk mendapatkan informasi yang dipergunakan 

dalam penulisan laporan ini. Definisi dan realisasi yang dilakukan oleh 

penulis akan di jabarkan dalam bab ini.  

BAB V ANALISIS DAN PERENCANAAN 

Pada bab ini akan membahas kegiatan penulis di tempat kerja praktik yang 

akan merujuk kepada apakah kegiatan penulis, jadwal kerja yang 
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diterapkan kepada penulis dan rutinitas sehari-hari selama 4 bulan masa 

kerja praktekdan penjabarannya yang lebih detail. Di bab ini juga 

membahas beberapa kendala yang muncul dan solusi yang penulis 

usulkan. 

BAB VI IMPLEMENTASI 

Bab ini membahas tentang proses-proses yang dilalui dalam implementasi 

tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada penulis. Proses 

dijabarkan dalam 3 tahap yaitu implementasi awal, implementasi lanjutan 

dan implementasi akhir.   

BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisikan rangkuman dari seluruh kegiatan yang penulis alami di 

tempat kerja praktik dan saran yang penulis bisa sampaikan untuk 

melengkapi laporan ini. 
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