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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kepulauan Riau adalah salah satu provinsi di Indonesia yang dikenal 

industri pariwisatanya selain Bali. Struktur geografisnya yaitu kepualauan dan 

letaknya yang strategis yaitu berdekatan dengan negara tetangga seperti 

Singapura dan Malaysia yang membuat Kepulauan Riau menjadi destinasi 

pilihan sejumlah wisatawan mancanegara . Salah satu destinasi adalah  Batam 

yang memiliki banyak pantai dan menjadi pusat perbelanjaan. Rata-rata 

pengunjung Kota Batam bertujuan untuk berbelanja bahkan ke pulau-pulau 

lain seperti Pulau Natuna, Pulau Penyengat, Pulau Bintan, hingga Negara 

Singapura dan Malaysia. Melihat fakta ini, bisa disimpulkan bahwa Kota 

Batam memiliki potensi yang sangat besar di industri pariwisata. Meski 

begitu, masih banyak unsur-unsur pariwisata di Batam yang perlu 

dikembangkan untuk meningkatkan jumlah wisatawan yang tentunya akan 

mempengaruhi perekonomian Batam serta Indonesia.  

Untuk mengimbangi lajunya peningkatan wisatawan yang masuk ke 

Kota Batam harus disertai dengan ketersediaan bangunan tempat penginapan 

atau tempat beristirahat yaitu Hotel. Hotel yang ada diharapkan dapat menjadi 

tempat betistirahat yang nyaman dengan pelayanan yang berkualitas. Oleh 

karena itu, dibutuhkan juga sumber daya manusia yang berkualitas untuk 

memberikan pelayanan yang sesuai dengan harapan. Dengan adanya 

kebutuhan sumber daya manusia yang tinggi dengan kualitas yang baik  di 

industry pariwisata maka sekolah tinggi pariwisata bertugas menciptakan 

insan-insan pariwisata yang unggul. Tidak hanya memberikan teori kepada 

mahasiswa/siswi pariwisata, namun juga diberikan peluang langsung untuk 

mengaplikasikan teori melalui praktek kerja lapangan di industri pariwisata 

salah satunya adalah hotel. 

Menyadari bahwa kerja praktek akan memiliki dampak positif kepada 

pengalaman penulis dan mengaplikasikan kegiatan ini di hotel yang terbaik. 

Maka penulis memilih dan menyeleksi beberapa tempat untuk melaksanakan 
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kerja praktek. Aston Batam Hotel and Residences adalah international chain 

hotel yang di operasikan oleh Archipelago International. Hotel ini termasuk 

hotel yang masih baru di Kota Batam dan terletak di pusat kota yang 

berdekatan dengan pusat berbelanjaan. Penulis memutuskan untuk 

melaksanakan kerja praktek dan berharap agar mendapatkan pengalaman yang 

bermanfaat dari Aston Batam Hotel and Residences. Dengan ini penulis 

membuat judul dari laporan kerja prakte ini yaitu “Peranan Front Office 

Aston Batam Hotel and Residences”. 

1.2 Ruang Lingkup 

Isi dari laporan kerja praktek ini akan menguraikan banyak hal yang 

fokus pada departemen front office yang membahas mengenai uraian singkat 

perihal departemen yang ada di Aston Batam Hotel and Residences, perincian 

mengenai tugas dan tanggung jawab pada departemen Front Office dan 

aktivitas selama kegiatan kerja praktek di Aston Batam Hotel and Residences. 

1.3 Tujuan Proyek 

Penulisan laporan ini memiliki tujuan yaitu untuk menuntaskan salah 

satu tugas akhir kuliah, menambah wawasan mengenai dunia kerja di industri 

perhotelan, sebagai bukti bahwa praktek kerja industri ini telah dilaksanakan 

dengan benar dan sebagai referensi untuk pembuatan laporan angkatan 

selanjutnya. 

1.4 Luaran Proyek 

Penulis berharap dengan adanya laporan yang dijelaskan ini dapat 

menjadi referensi buku laporan kerja prakek yang bermanfaat dan diakui. 

Luaran ini ditargetkan untuk memberikan informasi lebih mengenai industri 

perhotelan khususnya pada Aston Batam Hotel and Residences. 

1.5 Manfaat Proyek 

Manfaat dari penulisan laporan ini kepada mahasiswa supaya 

terbentuknya mahasiswa yang unggul dan kompeten, meningkatkan 

kedisiplinan, rasa optimis dan kewajiban dalam dunia kerja, sebagai 

pengalaman kerja sebelum terjun ke dunia industri pariwisata yang sebenarnya 

dan juga dapat meningkatkan soft skill dan hard skill penulis agar menjadi 

pekerja yang kompeten. 
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1.6 Sistematika Pembahasan 

Laporan ini disusun menjadi 7 bagian yang menjelaskan setiap sub-bab 

di masing-masing babnya secara deskriptif. Setiap sistematika akan dibahas 

sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab awal ini akan menyinggung mengenai latar belakang penulisan 

laporan, ruang lingkup yang diuraikan, tujuan dari proyek yang telah 

dilaksanakan, luaran laporan yang bermanfaat dan sistematika 

pembahasan dalam laporan kerja praktek ini. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab kedua akan membahas tentang teori kerja praktek dan hotel yang 

akan mendukung metodologi untuk penyelesaian laporan. Referensi 

yang didapatkan akan di rangkum secara singkat dan mudah dimengerti.  

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Bab tiga akan menjelaskan mengenai informasi identitas hotel atau 

perusahaan yang menjadi tempat melaksanakan kerja praktek penulis, 

struktur organisasi yang membahas mengenai departemen pada hotel 

tersebut serta tanggung jawabnya. 

BAB IV METODOLOGI 

Bab empat menggambarkan proses pengumpulan data yang digunakan 

dalam penyusunan laporan. Rancangan penelitian, proses perancangan 

dan jadwal pelaksaan selama kerja praktek berlangsung juga akan 

disinggung pada bab ini. 

BAB V ANALISIS DATA DAN PERANCANGAN  

Bab lima adalah gambaran tentang hasil pelaksaan kerja praktek yang 

penulis dapatkan dengan melakukan observasi maupun wawancara, dan 

menjelaskan kendala yang di sertai penyelesaian permasalahan selama 

melakukan kerja praktek di Aston Batam Hotel and Residences. 

BAB VI IMPLEMENTASI 

Bab enam ini membahas tentang proses pelaksanaan yang menghasilkan 

perancangan yang diimplementasikan pada tempat kerja praktek penulis. 
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BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bagian terakhir ini akan menyimpulkan seluruh isi laporan secara 

jelas dan singkat serta merincikan beberapa saran dan masukan untuk 

pihak hotel agar dapat menjadi lebih baik ke masa yang akan datang. 
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