
BAB I 

PENDAHULUAN 

  

 

1.1.Latar Belakang 

Batam merupakan suatu destinasi wisata yang dijadikan tujuan wisata oleh 

banyak wisatawan khususnya negara tetangga yaitu Singapura dan Malaysia. 

Batam memiliki budaya melayu dan alam yang menjadi daya tarik para turis yang 

hendak liburan. Hal tersebut memacu Batam mengembangkan destinasi wisata baru 

untuk meningkatkan perekonomian Indonesia khususnya pulau Batam. Disisi lain 

Batam terus menerus meningkatkan pelayanan dengan baik dan cepat bagi para 

wisatawan. Stakeholder, pelaku usaha, dan investor yang melihat peluang ini 

tertarik membuka bisnis akomodasi, restoran, café, obyek wisata dan sejenisnya. 

Berkembangnya Batam menjadi destinasi wisata akan meningkatkan pendapatan 

asli daerah (PAD), meningkatkan pendapatan perkapita, mengurangi 

pengangguran, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. 

Peningkatan kualitas pelayanan di hotel akan menciptakan repeater guest ke 

hotel Harris Resort Barelang Batam, hal tersebut merupakan hasil yang positif 

untuk meningkatkan revenue hotel. Kesan pertama dari sebuah hotel berada di front 

office, kehadiran tamu pertama kali di hotel akan disambut dan dilayani oleh bagian 

front office atau kantor depan. Proses yang dilakukan ketika tamu hadir di front 

office yaitu check-in dan check-out. 

Salah satu bagian yang ada di Front Office Department adalah Operator, 

melayani setiap keluhan, permintaan maupun pertanyaan yang berkaitan dengan 

fasilitas hotel. Seorang operator harus memiliki skill untuk melayani permintaan 

dan keluhan tamu, bukan hanya skill berbicara dengan tamu, namum dibutuhkan 

sigap dan tanggap dalam menangani setiap masalah. Intonasi yang ramah dari 

operator dan jawaban yang tepat akan memberikan kepuasan kepada tamu. 
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Dengan alasan tersebut diatas, penulis tertarik menulis laporan Laporan Kerja 

Praktek dengan judul: “PERANAN OPERATOR DI FRONT OFFICE 

DEPARTMENT DALAM MENANGANI PERMINTAAN TAMU HARRIS 

RESORT BARELANG BATAM”. 

 

1.2. Ruang Lingkup 

Selama penulis melalukan kerja Praktek (4bulan) ditempatkan pada bagian operator 

khusus menangangi keluhan, permintaan, dan pertanyaan tamu. 

 

1.3. Tujuan Proyek 
Tujuan penulisan Laporan Kerja praktek ini adalah:  
1. Memberikan informasi seputar tugas dan tanggung jawab sebagai oprator. 
2. Memaparkan permasalahan yang sering terjadi di Operator. 
3. Memberikan informasi cara penanganan yang harus dilakukan untuk mengatasi 

keluhan tamu. 
 
1.4. Manfaat Proyek 

1. Memberi wawasan dan ilmu pengetahuan 
2. Mengenalkan pembaca tugas dan tanggung jawab operator 
3. Memberikan pengalaman bagi para pembaca 

1.5. Sistematika Pembahasan 

BAB I PENDAHULUAN  

Bab pertama berisikan latar belakang penulisan Laporan Kerja Praktek, 
Ruang Lingkup, Tujuan Proyek, Luaran Proyek, Manfaat Proyek, dan Sistematika 
Penulisan  
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 Bab kedua berisikan tentang landasan teori yang dipakai, pengertian hotel, 

pengertian front office, pengertian operator, dan penjelasan materi didalamnya. 

BAB III GAMBARAN UMUM USAHA 

 Bab ketiga berisikan gambaran umum perusahaan, aktifitas operasional 

perusahaan, dan system yang dipakai dalam perusahaan tersebut. 

BAB IV METODOLOGI  

Bab keempat membahas tentang rancangan penelitian, metode pengumpulan 

data, proses perancangan dan tahapan jadwal perencanaan. 
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BAB V ANALISIS DATA DAN PERENCANAAN  

Bab kelima membahas mengenai hasil kerja praktek serta permasalahan yang 

terjadi di lapangan dan penyelesaian yang dilakukan. 

BAB VI IMPLEMENTASI  

Bab keenam berisikan tentang implementasi awal dan implementasi akhir 

yang dikakukan oleh penulis. 

BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN  

Bab ketujuh adalah penutup dari laporan ini berisi tentang kesimpulan dari 

keseluruhan serta saran-saran. 
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