
 
 

BAB VII 
PENUTUP 

 
 

7.1 Kesimpulan 

Setelah melakukan kegiatan kerja praktek selama 4 bulan di Harris Hotel Batam 

Center yang dilaksanakan dari tanggal 11 Febuari 2019 hingga 13 Juni 2019, penulis 

memperoleh kesimpulan bahwa kegiatan kerja praktek memampukan mahasiswa 

untuk mengetahui, memahami serta mendalami secara langsung kegiatan operasional 

dari sebuah hotel. Kegiatan kerja praktek yang dilakukan di departemen front office 

memberikan pengertian bahwa departemen tersebut merupakan salah satu departemen 

yang terdapat di sebuah hotel yang memiliki tanggung jawab dalam penjualan kamar, 

serta membentuk citra pelayanan dari sebuah hotel. Departemen front office dapat 

menjalankan kegiatan operasionalnya dengan baik karna di dalamnya terdapat 

bagian-bagian yang bekerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-

masing. Dalam kegiatan operasional departemen front office akan mengalami 

beberapa permasalahan diantaranya ialah : 

1. Keluhan tamu terkait fasilitas hotel maupun kamar yang diterima saat 

berada di hotel yang dikarenakan kesalahan teknis serta kondisi occupancy 

hotel yang sedang meningkat 

2. Terdapat kamar yang tidak terjual pada saat peak season yang dikarenakan 

adanya cancellation, no show tanpa adanya jaminan, serta adanya kamar 

yang terpesan dua kali untuk tamu yang sama, dimana pada hari itu 

permintaan kamar terus masuk namun baru disadari pada saat malam hari
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3. Kesalahan input data dalam penjualan kamar yang dapat mengakibatkan 

kerugiaan bagi perusahaan maupun satu tim dari departemen front office, 

dimana kesalahan yang sering terjadi ialah kesalahan memasukan rate code 

dan harga kamar yang terjual 

4. Terjadinya turn down service untuk treatment VIP dan repeater yang 

mengakibatkan berkurangnya kesan pertama yang didapat tamu VIP 

maupun repeater mengenai pelayanan yang diberikan, dimana treatment 

tersebut diberikan untuk memberikan kesan yang baik akan pelayanan hotel 

serta diharapkan hal tersebut mampu memberikan penilaian yang  baik 

(good review) terhadap hotel 

 

7.2 Saran 

Berdasarkan pengalaman serta permasalahan yang ditemui selama menjalankan 

kerja praktek, terdapat beberapa saran yang akan dipaparkan melalui laporan ini, 

diantaranya ialah : 

1. Setiap keluhan tamu yang masuk diharapkan dapat dijadikan masukan untuk 

dapat memperbaiki fasilitas hotel yang disediakan, serta memaksimalkan 

kamar yang diberikan sesuai dengan permintaan yang diajukan dengan cara 

melakukan blocking kamar beberapa hari sebelum kedatangan tamu, dan 

difokuskan kepada tamu yang memiliki permintaan khusus serta tamu yang 

memesan secara langsung melalui bagian reservasi. Setiap tamu yang 

memberikan keluhan dapat diberikan pemahaman mengenai kondisi yang 
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sedang terjadi terhadap fasilitas maupun kondisi kamar pada saat itu, dan 

ditambahkan dengan memberikan beberapa penawaran menarik seperti 

pemberian voucher potongan menginap yang dapat digunakan dikunjungan 

berikutnya maupun pemberian fruit pletter secara cuma-cuma 

2.  Pada saat peak season dan occupancy sedang penuh dapat dilakukan double 

check dan memastikan kembali jam kedatangan tamu untuk melakukan 

check-in kamar. Double check dilakukan pada hari yang sama, yaitu 

beberapa jam sebelum check-in untuk memastikan apakah terdapat 

cancellaion kamar pada hari itu, dan beberapa jam setelah waktu check-in 

untuk memastikan waktu kedatangan tamu, namun apabila tamu tidak 

kunjung datang dapat dihubungi kembali ataupun kamar yang telah dipesan 

diberikan kepada tamu yang lain (hal ini dilakukan dengan kondisi kamar 

yang telah dipesan tidak terdapat jaminan pembayaran berupa kartu kredit 

dan lainnya) 

3. Kesalahan dalam input data dapat dihindari dengan cara memeriksa kembali 

rate code serta harga yang terjual dari sebuah kamar. Dibutuhkannya 

kesadaran dan kerja sama team yang baik untuk saling memeriksa sebelum 

melakukan check-in kamar serta berjalannya fungsi night audit yang 

memeriksa kembali kesesuaian data yang ada. Namun apabila kesalahan 

tersebut telah terjadi dan baru diketahui dikemudian hari, maka pihak-pihak 

yang terlibat harus bertanggung jawab untuk menggantikan kerugian yang 

terjadi akibat kesalahan tersebut. 

4. Turn down service dapat dihindari dengan melakukan blocking pada kamar 
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yang telah dipilih untuk tamu VIP maupun repeater, namun apabila 

occupancy kamar penuh, kamar yang terlebih dahulu check-out dapat 

dibersihkan dan diperuntukan bagi tamu VIP maupun repeater. Serta 

menyiapkan treatment satu hari sebelumnya, sehingga apabila tamu datang 

lebih awal, treatment dapat langsung dimasukan pada saat tamu sedang 

melakukan proses check-in. 
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