
 
 

BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 

1.1 Latar Belakang 

Batam merupakan pulau yang berada tepat pada jalur pelayaran internasional, 

dan berbatasan langsung dengan negara Singapura dan Malaysia, dengan jarak yang 

terbilang sangat dekat. Hal ini yang menjadikan Kota Batam sebagai salah satu 

daerah tujuan wisata bagi para wisatawan, dimana wisatawan yang datang didominasi 

oleh wisatawan mancanegara yang berasal dari Singapura dan Malaysia. Para 

wisatawan mancanegara tersebut masuk ke Batam secara langsung

melalui jalur laut, dan hal ini menjadikan Batam sebagai kota yang berada pada 

urutan ketiga sebagai pintu masuk bagi wisatawan mancanegara yang berkunjung ke 

Indonesia. Hal tersebut mendorong Pemerintah Kota Batam semakin giat dalam 

menyediakan tourist supply guna menunjang kegiatan pariwisata, dimana salah 

satunya ialah infrastruktur dan amenitas seperti perbaikan jalan, pelengkapan sarana 

dan prasarana umum, akomodasi, tempat makan, rumah sakit dan hal-hal lainnya 

yang dapat memenuhi kebutuhan wisatawan yang datang. 

Akomodasi adalah suatu tempat yang disediakan sebagai tempat menginap 

untuk memenuhi kebutuhan wisatawan yang datang. Akomodasi dapat berupa hotel, 

motel, guest house, apartemen, hostel dan resort. Hotel merupakan salah satu dari 

jenis akomodasi yang paling diminati oleh para wisatawan, terutama bagi wisatawan 

yang memiliki waktu kunjung yang terbilang singkat. Para wisatawan tersebut akan 

memilih hotel yang mampu memenuhi kebutuhan selama berkunjung, baik dari segi 
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lokasi maupun fasilitas yang diberikan. Salah satu fasilitas yang diberikan hotel ialah 

pelayanannya. Fasilitas pelayanan hotel berperan dalam memberikan kesan bagi 

setiap tamu yang datang berkunjung, dimana pelayanan yang diberikan dapat menjadi 

faktor bagi tamu untuk berkunjung kembali. Pelayanan dari sebuah hotel merupakan 

tanggung jawab dari seluruh departemen yang berada di hotel tersebut, namun 

terdapat satu departemen yang memegang peran penting dalam memberikan 

pelayanan dan kesan terbaik kepada tamu, departemen tersebut ialah Front Office 

Department. 

Front Office Department atau Departemen Kantor Depan merupakan pusat dari 

seluruh aktivitas operasional yang ada di hotel. Dalam departemen ini sangat 

dibutuhkan kemampuan dalam ramah tamah, komunikasi dan keahlian dalam bidang 

keuangan yang baik. Ramah tamah sangat dibutuhkan dalam menyabut tamu, dari 

awal tamu masuk bertemu dengan bell boy sampai dengan tamu meninggalkan hotel. 

Komunikasi yang baik juga dibutuhkan dalam berinteraksi kepada tamu dan 

berkoordinasi dengan departemen lain dalam menyampaikan informasi mengenai 

permintaan tamu demi terwujudnya pelayanan yang baik bagi setiap tamu yang 

menginap. Hal yang tidak kalah penting dari keramahtamahan dan komunikasi adalah 

kemampuan dasar dalam mengelola keuangan, hal ini dikarenakan hampir semua 

pembayaran dilakukan pada kantor depan, seperti pembayaran kamar di tempat, 

pembayaran sarapan ataupun room service hingga kepada pembayaran laundry. 

Kantor depan harus mampu mengerjakan hal-hal tersebut demi menunjang 

departement accounting dan kegiatan operasional hotel. 
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Penulis memilih Front Office Department  sebagai tempat untuk melaksanakan 

kerja praktek dikarenakan penulis ingin mengetahui lebih dalam mengenai tugas di 

departemen ini. 

Alasan ini pula yang mendasari penulis memilih judul laporan kerja praktek 

“PERANAN DEPARTEMEN FRONT OFFICE (FO) DI HOTEL HARRIS 

BATAM CENTER” 

 

1.2 Ruang Lingkup 

Dalam penulisan laporan kerja praktek ini, penulis akan memperjelas hal apa 

saja yang akan dibahas dalam laporan ini agar tidak terjadi pembahasan yang meluas 

dan tidak relevan dengan apa yang ingin penulis sampaikan. Ruang lingkup yang 

akan dibahas dalam laporan kerja praktek ini berpusat pada lingkup kerja Departemen 

Front Office yang membahas mengenai : 

a. Manajemen yang digunakan dalam menjalankan operasional di Harris Hotel 

Batam Center 

b. Pemaparan singkat mengenai departemen-departemen yang berada di Harris 

Hotel Batam Center 

c. Pemaparan khusus mengenai bagian-bagian yang terdapat di Departemen 

Front Office (FO) serta tugas dan tanggung jawab dari tiap-tiap bagian 

d. Penjelasan mengenai kegiatan kerja praktek di Departemen Front Office 

(FO) Harris Hotel Batam Center 

 

 

 Universitas Internasional Batam 
 

Valerie Patricia Setijograha. Peranan Departemen Front Office (FO) di Harris Hotel Batam Center. 
UIB Repository©2019



4 
 

1.3 Tujuan Proyek 

Tujuan dari pembuatan laporan yang berjudul “Peranan Departemen Front 

Office (FO) di Harris Hotel Batam Center” oleh penulis adalah : 

a. Untuk mengetahui mengenai sistem manajemen yang digunakan Harris 

Hotel Batam Center 

b. Untuk mengetahui departemen yang terlibat dalam operasional Harris Hotel 

Batam Center baik secara langsung maupun tidak langsung 

c. Untuk memahami peranan dari Departemen Front Office (FO) di Harris 

Hotel Batam Center 

d. Untuk memahami tugas dan tanggung jawab dari bagian-bagian yang berada 

di bawah Departemen Front Office (FO) Harris Hotel Batam Center 

e. Untuk mendalami secara langsung kegiatan operasional di Harris Hotel 

Batam Center, terutama pada bagian Departemen Front Office (FO) 

 

1.4 Luaran Proyek 

Dengan dibuatnya laporan ini, penulis berharap adanya sebuah luaran yang 

berupa buku laporan kerja parktek yang diakui dan dapat digunakan sebagai bahan 

referensi ataupun perbandingan dalam penyusunan laporan yang akan datang. Serta 

luaran yang ditargetkan adalah memberikan informasi lebih mengenai perhotelan 

khususnya Harris Hotel Batam Center secara menyeluruh. 
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1.5 Manfaat Proyek 

Manfaat dengan diadakannya kerja praktek dan penyusunan laporan ini baik 

bagi penulis dan pembaca adalah : 

a. Memberi penjelasan lebih dalam mengenai sistem manajemen yang 

diterapkan di Hotel Harris Batam Center 

b. Memberi gambaran mengenai departemen yang terlibat dalam operasional 

Harris Hotel Batam Center 

c. Memberikan pemahaman mengenai peranan Departemen Front Office (FO) 

di Harris Hotel Batam Center 

d. Memberi penjelasan mengenai tugas dan tanggung jawab dari tiap-tiap 

bagian yang berada di bawah Departemen Front Office  (FO) Harris Hotel 

Batam Center 

e. Memberikan gambaran umum mengenai kegiatan kerja praktek dalam hotel 

terutama pada bagian Departemen Front Office 

 

1.6 Sistematika Pembahasan 

Laporan ini terbagi ke dalam beberapa bagian yang dibentuk ke dalam 7 bab 

yang memiliki sub-bab dimasing-masing babnya. Dimana sistematika pembahasan 

setiap bagiannya sebagai berikut : 

BAB I PEDAHULUAN 

Bab ini merupakan bab awal yang memuat mengenai latar belakang penulisan 

laporan ini, ruang lingkup apa saja yang akan dibahas di dalamnya, tujuan dari proyek 
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yang telah dilaksanakan, luaran proyek yang diharapkan, serta manfaat proyek yang 

telah dilakukan, dan sistematika pembahasan dalam laporan kerja praktek ini. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab dua berisi mengenai teori, temuan, hasil kerja praktek dan informasi 

lainnya yang relevan yang menjadi dasar penulisan dari pelaksanaan kerja praktek 

yang telah dilakukan. Materi-materi yang didapat dari berbagai macam referensi yang 

kemudian dituangkan dalam bentuk rangkuman singkat yang komperhensif. Dan 

dalam penulisannya terarah kepada penyusunan kerangka pendekatan atau konsep 

dalam pelaksanaan kerja praktek. 

BAB III GAMBARAN UMUM TEMPAT KERJA PRAKTEK 

Bab tiga memuat identitas hotel yang berisikan informasi keseluruhan dari hotel 

yang menjadi tempat melaksanakan kerja praktek, struktur organisasi yang membahas 

mengenai departemen yang terdapat di dalamnya serta tanggung jawab tiap-tiap 

departemen, aktivitas kegiatan operasional hotel yang menggambarkan kegiatan 

operasional yang dijalankan secara jelas setiap harinya dan sistem yang digunakan 

dalam hotel, yang menjelaskan mengenai sistem yang digunakan dalam operasional 

hotel. 

BAB IV METODOLOGI 

Bab empat menguraikan desain, metode ataupun pendekatan yang digunakan 

dalam penyusunan laporan, yang disertai dengan tahapan kerja praktek hingga 

penyusunan laporan secara rinci, singkat dan jelas. Dimana dalam bab ini memuat 

mengenai rancangan penelitian, teknik pengumpulan data, proses perancangan serta 
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tahapan dan jadwal pelaksaan dari kegiatan kerja praktek hingga kepada akhir dari 

laporan ini. 

BAB V HASIL KERJA PRAKTEK DAN PERMASALAHAN 

Bab lima merupakan gambaran dari hasil observasi maupun wawancara yang 

telah dilakukan selama menjalankan kerja praktek. Hasil apa saja yang didapatkan 

selama melakukan kerja praktek, serta kendala atau permasalahan apa saja yang 

dihadapi selama menjalankan kerja praktek di hotel. 

BAB VI ANALISIS PERMASALAHAN 

Bab enam berisikan pembahasan mendalam mengenai permasalahan yang 

ditemukan selama menjalankan kerja praktek di Harris Hotel Batam Center dalam 

Departemen Front Office. 

BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab tujuh yang berisikan kesimpulan dan saran dari laporan yang telah 

dikerjakan. Kesimpulan yang merangkum secara singkat dan jelas mengenai hal-hal 

yang berhubungan judul yang telah dipilih dalam penyusunan laporan. Saran yang 

berisikan masukan yang dapat diberikan dan dapat ditindak lanjuti oleh pihak hotel 

sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan perbaikan di masa yang akan datang. 
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