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BAB II 

TINJUAN PUSTAKA 

 

2.1 Kerja Praktek (On the Job Training) 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kerja berarti “sesuatu yang 

dilakukan untuk mencari nafkah; mata pencaharian” sedangkan 

praktek/praktik berarti “pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam 

teori”.  

Dalam bahasa inggris, kerja praktek adalah “on the job training” yang 

terdiri dari kata “job” dan “training”. Menurut Cambrigde Advanced 

Learner’s Dictionary “job” berarti “the regular work which a person does to 

earn money”sedangkan “training” berarti “the process of learning the skills 

you need to do a particular job or activity” 

Melalui pengertian Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris yang diperoleh, 

penulis menyimpulkan definisi kerja praktek (on the job training) yaitu 

kegiatan yang dilakukan dengan tujuan pembelajaran secara langsung 

mengenai keterampilan tertentu. Untuk memperkuat definisi, dalam buku 

Hospitality Orientation and Training Programs (Tanke, 2001:169) tertulis on 

the job training is one of the training method that involved one person 

showing another how to do a task. Kerja praktek adalah kegiatan memperlajari 

keterampilan dengan melakukannya secara langsung.  

2.2 Tujuan Kerja Praktek 

Menurut Handoko (2001:104) bahwa latihan (training) dimaksudkan 

untuk memperbaiki penguasaan berbagai keterampilan dan teknik pelaksanaan 

kerja tertentu, terinci dan rutin. Berdasarkan kutipan tersebut, menyatakan 

tujuan latihan adalah untuk memperbaiki penguasaan berbagai keterampilan. 

Latihan adalah kegiatan yang dilakukan oleh anggota yang pada dasarnya 

memiliki keterampilan, namun belum sempurna dan ingin 

menyempurnakannya. 

Lebih lanjut untuk memperdalam mengenai tujuan kerja praktek. 

Hariandja (2002:168) mengungkapkan mengenai pelatihan (training) memiliki 

konsep untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan. 
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Disamping untuk memperbaiki penguasaan dan keterampilan, maka tujuan 

kerja praktek juga antara lain meningkatkan pengetahuan dan kemampuan. 

Tujuan dan manfaat dari kerja praktek atau “on the job training” secara 

rinci dijelaskan oleh Bartono (2005:17-19) 

1) Basis Moral dan Motivasi: Memberikan manfaat yang berkaitan dengan 

moral, disiplin dan motivasi. Juga untuk membentuk karakter kerja yang 

dapat menjadi modal untuk mahasiswa bila kelak bekerja 

2) Efisiensi:Mengajarkan mahasiswa untuk berpikir dan belajar secara efisien 

melalui pengalaman di tempat kerja 

3) Luasnya  Hubungan:Memperluas pergaulan lingkungan mahasiswa yang 

memungkinkan datangnya banyak peluang 

4) Profesionalisme:Mencetak calon pekerja yang professional 

5) Job Advancement:Memberikan peluang bagi mahasiswa yang bagus pada 

masa training untuk di rekrut dan bekerja 

Penjelasan-penjelasan diatas itulah yang menjadi beberapa tujuan 

diadakannya kerja praktek lapangan bagi mahasiswa.  

2.3 Hotel 

Hotel merupakan salah satu sektor dari industri pariwisata yang 

mengoperasikan “lodging” atau penginapan bagi wisatawan. Perhotelan juga 

merupakan bidang usaha yang berkembang seiring dengan perkembangan 

industri pariwisata.  

 “Usaha perhotelan memiliki ciri-ciri khusus, yaitu memadukan usaha 

menjual produk nyata hotel (tangible product), seperti kamar, makanan dan 

minuman, dengan usaha menjual jasa pelayanan (intangible product) seperti 

keramahan, sopan santun, kecekatan, kecepatan, kemudahan, dan lain-lain” 

(Sambodo & Bagyono, 2006:2). 

Daniel L. Front officerster dalam Agus Sambodo & Bagyono (2006:3) 

mengungkapkan dalam artian luas, hotel mungkin merujuk pada segala jenis 

penginapan. Sedangkan dalam artian sempit hotel adalah sebuah bangunan 

yang dibangun khusus untuk menyediakan penginapan bagi para pejalan, 

dengan pelayanan makanan dan minuman.   
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Selanjutnya, dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 67 

tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan Republik Indonesia pada 

Pasal 61 dinyatakan bahwa “Pelayanan pokok usaha hotel yang harus 

disediakan sekurang-kurangnya harus meliputi penyediaan kamar tempat 

menginap, penyediaan tempat dan pelayanan makan dan minum, penyediaan 

pelayanan pencucian pakaian/binatu dan penyediaan fasilitas lainnya.”  

Dari buku Hotel Operation Management David K. Hayes & Jack D.N 

(2003) penulis menarik beberapa hal mengenai hotel. Hotel adalah sebutan 

bagi berbagai jenis penginapan yang ada, karena penginapan bermacam-

macam tipe, konsep dan penawarannya. Penjelajah juga memilih hotel sesuai 

pilihan mereka, ada yang memilih destination resort yang terletak di lokasi 

yang eksotik, menyediakan penginapan, pilihan aktivitas, rekereasi, sejumlah 

restoran dan fasilitas lainnya. Yang lainnya memilih hotel dengan full-service 

hotel, hotel dengan pelayanan penuh khususnya untuk penyediaan makanan & 

minuman. Ada lagi yang memilih limited-service hotel, yang hanya 

menyediakan kamar dan pelayanan makanan dan minuman yang terbatas 

misalnya hanya menyediakan sarapan pagi saja.  

Melalui beberapa definisi hotel diatas, penulis menarik kesimpulan 

mengenai hotel yaitu hotel adalah bidang usaha industri pariwisata yang 

bergerak pada sektor penginapan dengan menyertakan pelayanan lainnya 

sesuai dengan standar dan kebutuhan target pengunjung hotel itu sendiri atau 

jenis hotelnya 

2.4 Departemen dalam Hotel 

Perusahaan yang baik adalah perusahaan yang struktur 

organisasi/manajemen memadai sesuai kebutuhan perusahaan itu sendiri. 

Hotel tidak terkecuali merupakan perusahaan yang terdiri dari beberapa 

departemen yang membentuk organisasi yang padu. Berikut ini adalah 

beberapa departemen-departemen yang ada dalam hotel: 

1) Human Resource Department 

Departemen ini bertanggungjawab pada hal-hal bersangkutan dengan 

karyawan. Kegiatan yang berlangsung di bawah departemen human 
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resourcesantara lain; perekrutan, pelatihan, evaluasi performa kerja, keamanan 

dan kesehatan, orientasi, legal, dan kompensasi bagi tenaga kerja 

2) Controller 

Departemen ini bertanggungjawab pada hal-hal bersangkutan dengan 

performa keuangan. Yang termasuk di dalamnya adalah akuntansi, 

keuntungan, pengaturan budget, statistik operasional, audit dan pengontrolan 

dalam perusahaan. 

3) Front Office 

Departemen ini bertanggungjawab pada hal-hal bersangkutan dengan 

reservasi tamu, pelayanan dan kebutuhan tamu, akuntansi khusus tamu, 

berkaitan langsung dengan tamu selain departemen service restoran. 

4) Housekeeping 

Departemen ini bertanggujawab pada hal-hal berkaitan dengan 

kebersihan hotel. Inilah yang secara langsung ditangani oleh housekeeping 

antara lain; area publik, seluruh kamar dan laundry. 

5) Food and Beverage 

Departemen ini yang mengoperasikan makanan dan minuman bagi 

tamu-tamu di hotel. Menyediakan mulai dari breakfast, menu restoran, 

pelayanan kamar, banquet, coffee break, makanan untuk meeting, katering dan 

pelayanan makanan dan minuman lainnya yang hotel miliki 

6) Safety and Property Security 

Departemen yang bertanggungjawab pada keamanan di hotel, baik 

keamanan properti hotel itu sendiri, tamu dan setiap bagian dari hotel. 

Departemen ini juga diperlengkapi dengan kemampuan penyelematan dari 

hal-hal yang tidak diinginkan bila terjadi di hotel. 

7) Sales and Marketing 
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Departemen yang bertugas memasarkan kamar-kamar kosong di hotel 

pada tamu-tamu yang sesuai target atau yang berpotensi besar. 

8) Facility, Engineering and and Maintenance 

Departemen ini bertugas memelihara bangunan hotel, lahan/halaman 

hotel dan perabotan perabotan hotel. Melakukan pemeliharaan rutin, perbaikan 

jika rusak, dan pergantian jika di perlukan. 

2.5 Kantor Depan (Front Office) 

Pada poin sebelumnya terdapat penjelasan singkat mengenai front office. 

Di bagian ini akan dijelaskan lebih dalam mengenai front office, karena 

departemen inilah yang menjadi topik dalam bab pembahasan. Jika kita 

mendengar nama departemen ini sendiri front yang berarti kantor dan office 

yang berarti depan pastilah kita dapat memperkirakan apa itu front office. 

Paling tidak posisi kantor yang berada di depan akan terlintas di pikiran kita. 

Tepat, office memang merupakan bagian terdepan dari sebuah hotel.  

Karyawan hotel yang paling pertama bersentuhan secara langsung 

dengan tamu saat tamu tiba di hotel adalah anggota dari departemen front 

office. Tergantung dari jenis hotel dan ukuran hotelnya, orang pertama yang 

akan menyapa tamu tidak lain dan tidak bukan adalah bell-boy atau mungkin 

concierge. Front office bukan hanya menjadi yang pertama kali ditemui oleh 

tamu tetapi menjadi yang terakhir berinteraksi dengan tamu saat mereka akan 

meninggalkan hotel.   

2.6 Peranan dan Fungsi Front Office 

Peranan front office adalah sebagai yang memberikan kesan pertama, 

memberikan warna dan rasa pelayanan yang ada dihotel serta kesan terakhir 

bagi tamu. Selain fasilitas yang baik dan luar biasa yang dapat memberi bekas 

dalam ingatan tamu, tamu juga akan sangat mengingat bagaimana cara mereka 

diperlakukan. Departemen yang paling berkemungkinkan berinteraksi secara 

langsung dengan tamu adalah departemen front office.  

Berikut ini adalah fungsi front office: 

1) Menyewakan kamar kepada tamu 
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Memberikan pelayanan bagi tamu yang akan menginap mulai dari 

kedatangan, selama menginap sampai tamu meninggalkan hotel. 

2) Memberikan informasi pelayanan hotel 

Sebagai sumber informasi tentang fasilitas hotel, produk jasa, barang dan 

kagiatan yang hotel jual. Selain memberi informasi, front office juga 

memasarkan produk-produk hotel sebisa mungkin kepada tamu yang 

menanyakan informasi.  

3) Mengoordinasikan palayanan tamu 

Berfungsi menghubungkan tamu dengan departemen lainnya dan 

menangani keluhan dan komplain dari tamu serta melaporkannya kepada 

departemen lainnya.  

4) Mencatat pengeluaran tamu dan menyelesaikan pembayaran 

Tugas penting front office lain adalah sebagai kasir di hotel, 

menyelesaikan pembayaran atau penggunaan tamu semasa menginap di 

hotel.  

5) Membantu tamu membawa barang bawaan tamu  

6) Menyusun riwayat kunjungan tamu. 

Menyusun daftar kunjungan tamu, keberangkatan, yang sedang menginap 

dan yang akan datang.  
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