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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pariwisata di Indonesia berkembang dengan pesat saat ini, kekayaan dan 

keindahan alam menjadi daya tarik wisatawan mancanegara dan budaya sebagai 

ciri khas tiap-tiap daerah di Indonesia. Hal tersebut memiliki nilai jual dan mampu 

menarik minat wisatawan asing. Perkembangan pariwisata kini meningkat 

sehingga dapat membantu perekonomian Indonesia. Sejalan dengan 

perkembangan pariwisata, maka kebutuhan akomodasi meningkat disertai dengan 

kualitas pelayanan yang baik. Salah satu akomodasi yang dibutuhkan wisatawan 

dalam melakukan perjalanannya adalah hotel. Wisatawan pada umumnya lebih 

memilih hotel yang memberikan pelayanan yang memuaskan, pelayanan yang 

memuaskan memberikan kesan pertama (first impression) yang baik kepada tamu. 

Kesan pertama harus diciptakan oleh karyawan yang bertugas dibagian front 

office. Bagian front office merupakan bagian terdepan dari hotel yang berinteraksi 

langsung dengan tamu. 

Front office merupakan departemen yang bertanggung jawab dalam 

memberikan pelayanan dan kesan pertama yang baik bagi tamu. Ketika tamu tiba 

di hotel, tempat utama yang dituju adalah bagian front office. Bagian ini 

bertanggung jawab penuh atas tamu dimulai dari ketibaan hingga pulangnya 

kembali tamu tersebut. Seluruh aktivitas tamu di hotel, akan berinteraksi dengan 

bagian front office. Berdasarkan latar belakang tersebut maka laporan ini disusun 

dengan judul “Peranan Reception di Front Desk Harris Resort Barelang”. 

1.2 Ruang Lingkup 

Penulisan laporan kerja lapangan ini menggambarkan ruang lingkup 

pekerjaan reception dalam melayani tamu yang menginap di hotel Harris Resort 

Barelang. Penulis menjalankan praktek kerja lapangan selama 4 bulan mulai 

tanggal 01 Agustus 2019 sampai tanggal 01 Desember 2019, yang beralamat di 

Tembesi, Batam.   
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1.3 Tujuan Praktek Kerja Lapangan  

Tujuan dari praktek kerja lapangan merupakan salah satu persyaratan 

sebagai tugas dalam menyelesaikan mata kuliah On The Job Training. Adapun 

tujuan praktek kerja lapangan dilakukan : 

a. Untuk mengetahui tugas-tugas reception dalam melayani tamu  

b. Melayani proses check-in dan check-out tamu 

c. Membuat laporan atau data tamu asing yang menginap  

1.4 Manfaat Praktek Kerja Lapangan  

Manfaat praktek kerja lapangan bagi penulis : 

a. Melaksanakan langsung pengalaman sebagai seorang reception didepartemen 

front office 

b. Dapat membandingkan langsung teori-teori yang telah dipelajari dengan 

praktik kerja di lapangan 

c. Mengenal dunia kerja yang nyata dan memperluas koneksi  

Manfaat praktek kerja lapangan bagi universitas : 

a. Sebagai tempat kerjasama kampus dengan dunia industri dalam menyediakan 

tempat praktek kerja lapangan  

Manfaat praktek kerja lapangan bagi pihak hotel : 

a. Mendapatkan pengalaman secara langsung untuk melayani tamu 

b. Mendapatkan tenaga bantuan dari mahasiswa terutama pada saat high season  

1.5 Sistematika Pembahasan 

Berisi kerangka penulisan laporan kerja praktek khusus bagian isi bab 1-7. 

Setiap bagian diberikan penjelasan sekilas mengenai isi setiap bab yang akan 

dibahas dalam laporan, bagian-bagian tersebut adalah sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan bab pertama yang membahas tentang latar belakang 

dari penulisan laporan ini, ruang lingkup apa yang akan dibahas dalam penulisan 

laporan ini, tujuan dari penulisan laporan ini, luaran proyek yang diharapkan 
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setelah menjalani praktek kerja lapangan, manfaat dari praktek kerja lapngan yang 

telah dijalani oleh penulis selama 4 bulan serta sistematika pembahasan dalam 

laporan praktek kerja lapangan ini. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi tentang teori, hasil penelitian serta informasi lainnya yang diperoleh 

dari berbagai sumber dan refernesi untuk dijadikan bahan dalam penulisan laporan 

ini. Materi-materi yang telah didapat kemudian akan dirangkum dan kemudian 

dituangkan kembali dalam bentuk yang lebih singkat, jelas dan padat. 

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Bab ini berisi tentang identitas hotel tempat penulis melaksanakan praktek 

kerja lapangan, yang memuat informasi tentang sejarah, waktu berdiri, struktur 

organisasi serta aktivitas kegiatan operasional hotel yang menjelaskan kegiatan 

secara rinci setiap harinya. 

BAB IV METODOLOGI  

Pada bab ini diuraikan metode atau pendekatan yang akan digunakan 

dalam menyusun laporan praktek kerja lapangan ini, serta tahapan penelitian 

secara rinci. Bab ini juga memuat rancangan penelitian yaitu bentuk penelitian 

yang akan digunakan penulis, teknik pengumpulan data, proses perancangan serta 

tahapan dan jadwal pelaksanaan praktek kerja lapangan ini dimual dari awal 

hingga selesainya praktek kerja lapangan.  

BAB V ANALISIS DATA DAN PERANCANGAN 

Isi dari bab ini merupakan analisa hasil yang didapatkan oleh penulis 

setelah melakukan observasi secara langsung selama melakukan praktek kerja 

lapangan, hasil yang telah didapatkan kemudian diobservasi kembali apakah ada 

permasalahan dan kemudian apa solusi dari permasalahan tersebut. 

BAB VI IMPLEMENTASI 

Bab ini merupakan bagian khusus untuk mahasiswa yang melaksanakan 

tahap implementasi. 

BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini merupakan rangkuman laporan yang menjelaskan secara ringkas 

hal-hal yang berkaitan dengan judul atau topik yang telah dipilih, serta juga 

memberikan masukan pada tempat melaksanakan praktek kerja lapangan yang 
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dapat dijadikan pertimbangan untuk melakukan perbaikan agar lebih baik 

kedepannya.  
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