
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pariwisata merupakan salah satu sektor industri yang bersifat dinamis dan 

sedang mengalami perkembangan pesat, khususnya di Indonesia. Perkembangan 

pariwisata di Indonesia ditandai dengan tingginya jumlah kunjungan wisatawan 

mancanegera ke Indonesia sepenjang tahun 2018 yangmencapai 15,81 juta 

kunjungan atau mengalami peningkatan sebesar 12,58 persen dibandingkan tahun 

2017 (bps.go.id). Industri pariwisata Indonesia diharapkan akan terus mengalami 

peningkatan dan mendatangkan devisa yang lebih besar bagi negara kita.Bukti 

perkembangan pariwisata Indonesia juga diperkuat oleh laporan yang 

dikeluarkan oleh WTTC (The World Travel and Tourism Council) mengenai 

negara dengan pertumbuhan pariwisata terbesar, dimana Indonesia tercatat 

berada di peringkat ke-9 secara dunia, nomor 3 di Asia, dan nomor 1 di 

ASEAN (www.wttc.org).  

Salah satu destinasi wisata unggulan di Indoneisa yang sering dikunjungi 

oleh wisatawan adalah Provinsi Kepulauan Riau. Provinsi Kepulauan Riau 

memiliki lokasi yang strategis di antara perbatasan dengan negara Singapura dan 

Malaysia. Kunjungan wisatawan mancanegara ke Provinsi Kepulauan Riau 

tercatat mengalami peningkatan dari 1.920.232 wisatawan pada tahun 2016 

menjadi 2.074.534 wisatwan pada tahun 2017 (kepri.bps.go.id) dan diperkirakan 

akan terus mengalami peningkatan pada masa yang akan datang. 
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Kota Batam yang mencakup wilayah Pulau Batam, Pulau Rempang dan 

Pulau Galang merupakan kota terbesar di Provinsi Kepualauan Riau yang menjadi 

salah satu tujuan destinasi utama wisatawan baik domestik maupun mancanegara. 

Dilengkapi dengan akses transportasi yang memadai, baik melalui jalur udara 

maupun laut, Kota Batam tercatat sebagai pintu masuk utama terbesar ketiga bagi 

wisatawan mancanegara ke Indonesia, setelah Jakarta dan Bali. 

Untuk mengimbangi perkembangan pariwisata yang ada di Kota Batam, 

maka jasa dan fasilitas penunjang pariwisata juga harus semakin ditingkatkan baik 

dari segi kualitas maupun kuantitas. Salah satu faktor utama yang menunjang 

keberhasilan pariwisata suatu daerah adalah jasa akomodasi yang tersedia, baik 

berupa hotel, resort, motel, penginapan, dll. Saat ini, Kota Batam menjadi salah 

satu tujuan utama investor dan pengusaha untuk mendirikan jasa akomodasi, 

khususnya hotel. Banyak hotel-hotel baru mulai dari hotel kecil hingga hotel 

berbintang yang akan segera beroperasi untuk melayani kebutuhan para 

wisatawan.  

Berdasarkan SK Menteri Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi No. KM 

37/PW. 340/MPPT-86, hotel dapat didefinisikan sebagai jenis akomodasi yang 

mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa 

penginapan, makanan dan minuman, serta jasa penunjang lainnya bagi umum 

yang dikelola secara komersial. Selain menjual produk berupa kamar serta 

makanan dan minuman untuk memperoleh keuntungan, hotel juga memiliki 

sebuah karakteristik khusus yaitu menjual pelayanan demi menunjang 

kenyamanan dan keamanan bagi tamu-tamunya.  
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Untuk memaksimalkan kegiatan operasional dalam industri perhotelan, 

diperlukan pembagian department sesuai bidang keahlian masing-masing staff 

yang saling berkoordinasi dan bekerja sama dengan baik. Salah satu department 

utama dalam operasional hotel adalah sales department. Sales adalah salah satu 

department yang berperan penting dalam mendatangkan keuntungan bagi hotel 

dimana sales merupakan sumber infromasi bagi tamu mengenai produk dan 

fasilitas yang ada di hotel.  

Sales department bertugas untuk menawarkan dan menjual produk yang 

dimiliki hotel kepada tamu sekaligus bertugas untuk mencari pelanggan bagi 

hotel. Seorang sales person harus memiliki kualitas sumber daya yang unggul, 

cekatan, memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai produk hotel serta 

memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Oleh karena itu, penulis memilih 

sales department dalam melaksanakan kegiatan kerja praktek dengan harapan 

pengalaman ini dapat menambah wawasan dan membentuk penulis menjadi 

pribadi yang terlatih dan kompeten serta dapat memberikan kontribusi positif 

terhadap hotel.  

 

1.2 Ruang Lingkup  

Ruang lingkup dari pelaksanaan kerja praktek dilakukan penulis di 

HARRIS Hotel Batam Center. Dalam penulisan laporan kerja praktek ini, penulis 

hanya membahas tentang peranan sales department dalam operasional hotel.  
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1.3 Tujuan Proyek 

Penulis melaksanakan kegiatan kerja praktek (on the job training) mulai 

tanggal 14 Januari 2019 hingga 20 Mei 2019 di HARRIS Hotel Batam Center 

dengan tujuan sebagai beikut; 

1. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Praktek Kerja Lapangan 

sebagai syarat penyelesaian program studi S1 Manajemen 

Konsentrasi Pariwisata di Universitas Internasional Batam.  

2. Menambah wawasan, kemampuan, keterampilan penulis, serta 

meningkatkan pengalaman kerja khsusunya di bidang sales 

department. 

3. Mempererat hubungan kerja sama yang baik antara Universitas 

Internasional Batam dengan HARRIS Hotel Batam Center.  

4. Mempersiapkan penulis sebagai tenaga kerja yang kompeten dan 

profesional serta bertanggung jawab sehingga dapat menjadi bekal 

bagi penulis untuk terjun ke dunia kerja.  

 

1.4 Luaran Proyek 

Luaran yang diharapkan dari penulisan laporan kerja praktek ini adalah 

agar penulis dapat menjadi pribadi dengan sumber daya manusia yang baik 

dengan wawasan dan keterampilan yang memadai sehingga dapat menjalankan 

tugasnya sebagai hotelier secara profesional dan bertanggung jawab. 

 

1.5 Manfaat Proyek 

Adapun manfaat penulisan laporan kerja praktek ini adalah:  
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1. Laporan ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi 

penulis lainnya yang memiliki proyek maupun program kerja 

praktek yang sama. 

2. Hasil penulisan laporan ini diharapkan dapat menjelaskan 

seberapa besar pengaruh sales department dalam menunjang 

kegiatan operasional di hotel.   

3. Sebagai gambaran hasil kerja praktek sebagai sales department 

selama 4 bulan di HARRIS Hotel Batam Center 

 

1.6 Sistematika Pembahsan 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab I merupakan bagian awal dari laporan yang berisi penjabaran 

latar belakang perkembangan industri pariwisata, tujuan dari program 

kerja praktek, luaran yang diharapkan dari penyelesaian kerja prakter, 

manfaat dari program kerja praktek serta sistematika penulisan dalam 

penyusunan laporan kerja praktek  

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam Bab II, dijabarkan serangkaian teori dan uraian yang akan 

menjadi dasar bagi penulis dalam menyusun laporan kerja praktek. 

Adapun materi yang terccantum dalam bab ini meliputi: pengertian dan 

tujuan kerja praktek serta pengertian dan pernanan sales department secara 

umum.  
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BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Bab III berisi gambaran umum mengenai tempat kerja praktek 

dilaksanakan, yaitu Harris Hotel Batam Center, yang meliput: sejarah 

singkat, visi dan misi, fasilitas dan struktur organisai perusahan serta 

aktivitas operasional di sales department.  

BAB IV METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam Bab IV, akan dijabarkan metode yang digunakan dalam 

penulisan laporan kerja praktek yang terdiri atas: rancangan penelitian, 

lokasi penelitian, teknik penggumpulan data yang digunakan , perancangan 

pelaksanaan kerja praktek serta jadwal kerja.  

BAB V HASIL KEGIATAN TRAINING DAN PEMBAHASAN  

Bab V berisi semua hasil dan temuan penulis selama menjalani 

aktivitas kerja praktek. Dalam bab ini akan dijabarkan semua aktivitas 

yang dilakukan selama kerja praktek serta kendala yang dialami.  

BAB VI  ANALISA PERMASALAHAN 

Dalam Bab VI, diuraikan secara rinci mengenai permasalah yang 

dialami selama menjalankan kegiatan kerja praktek di sales department 

Harris Hotel Batam Center.  

BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN    

Bab VII sebagai penutup laporan kerja praktek berisi kesimpulan 

dari hasil kerja praktek yang telah penulis jalani selama 4 bulan, serta 

memuat beberapa saran dan masukan yang ditujukan kepada Harris Hotel 

Batam Center selaku tempat pelaksanaan kerja praktek.  
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