
 
 

BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 
 

2.1 Kerja Praktek (On-The-Job Training) 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, praktek/praktik berarti “pelaksanaan 

secara nyata apa yang disebut dalam teori”, sedangkan kerja dapat berarti “sesuatu 

yang dilakukan untuk mencari nafkah; mata pencaharian”. Dari hal ini penulis 

menyimpulkan bahwa kerja praktek adalah sebuah kegiatan yang dilakukan sebagai 

wujud pelaksanaan dari teori yang telah dipelajari dengan cara turun langsung ke 

dalam dunia kerja yang sesungguhnya. 

Kerja Praktek atau yang sering disebut dengan Praktek Kerja Lapangan (PKL) 

atau On-The-Job Training (OJT) merupakan pelatihan di tempat kerja secara 

langsung oleh seseorang guna mempelajari suatu pekerjaan secara langsung 

(Simamora, 2006). Kerja praktek atau sering disebut sebagai magang merupakan 

suatu proses dimana seseorang menjadi pekerja yang terampil melalui pelajaran yang 

di dapat. Menurut (Werner et al., 2009) on-the-job training adalah suatu metode 

dengan melakukan pelatihan di tempat trainee biasa melakukan pekerjaannya. On-

The-Job Training merupakan program pelatihan yang dibentuk untuk membuat 

kegiatan pembelajaran lebih mudah (Jacobs, 2009). Berdasarkan pengertian tersebut, 

dapat disimpulkan bahwa kerja praktek merupakan pelatihan yang dilakukan di 

tempat kerja secara langsung, dimana seseorang dapat mempelajari dan melakukan 

suatu pekerjaan secara lebih mudah dan langsung, dengan harapan para mahasiswa
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yang terlibat dalam kerja praktek nantinya akan menjadi pekerja yang terampil 

melalui pelajaran dan pengalaman yang didapat. 

 

2.2 Tujuan Kerja Praktek 

Kerja praktek atau praktek kerja lapangan bertujuan untuk mempersempit 

konten pembelajaran dan meningkatakan pemahaman setelah kegiatan berakhir 

(Phillips, 2011). Kerja praktek bertujuan untuk mengembangkan kemampuan 

mahasiswa khususnya dalam aspek keterampilan yang berkenaan dengan fungsi-

fungsi manajemen (Kusnaeni, 2015). Dalam buku Pedoman Praktik Kerja Lapangan 

(Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, 2012) dijelaskan beberapa tujuan dari 

praktek kerja lapangan, diantaranya adalah (1) Meningkatkan wawasan pengetahuan, 

pengalaman, kemampuan dan keterampilan mahasiswa, dan (2) Mengarahkan 

mahasiswa untuk menemukan permasalahan maupun data yang berguna dalam 

penulisan PKL dan  laporan kerja praktek. 

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan dari diadakannya 

kerja praktek atau praktek kerja lapangan adalah untuk mempersempit konten 

pembelajaran sehingga mahasiswa dapat mengembangkan kemampuan dan 

meningkatkan wawasan pengetahuan dan pengalaman dalam dunia kerja. 

 

2.3 Hotel 

Hotel is a building where you pay to have a room to sleep in, and where you 

can sometimes eat meals (McIntosh, 2013) yang berarti hotel adalah sebuah 

bangunan dimana orang membayar untuk mendapatkan sebuah kamar untuk tidur dan 
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terkadang tempat dimana orang dapat menyantap hidangan. Sedangkan menurut the 

American Hotel and Motel Association (AHMA) yang dikutip dari buku Akomodasi 

Perhotelan Jilid 1 (Suwithi et al., 2008), bahwa hotel didefinisikan sebagai suatu 

perusahaan dimana bisnis utamanya adalah penyediaan fasilitas penginapan umum 

dan dilengkapi dengan satu bahkan lebih dari fasilitas pelayanan berikut: pelayanan 

makanan dan minuman, pelayanan kamar, pelayanan berseragam, pencucian pakaian 

dan menggunakan fasilitas dan perlengkapan yang ada. 

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa hotel tidak hanya 

sekedar bangunan dimana orang menginap dengan membayar sejumlah uang untuk 

kamar yang ditinggali dan makanan yang dinikmati, tetapi hotel juga merupakan 

sebuah perusahaan dengan bisnis utama penyediaan fasilitas penginapan dimana di 

dalamnya tedapat pelayanan makanan dan minuman, pelayanan kamar dan berbagai 

macam pelayanan dan fasilitas yang dapat digunakan bagi para tamu yang datang.  

 

2.4 Departemen dalam Hotel 

Kegiatan operasional yang baik dari sebuah hotel diperoleh karna adanya 

departemen-departemen yang mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya, serta 

berkoordinasi dengan baik. Setiap departemen harus mampu bekerja sama dengan 

baik dalam memberikan pelayanan kepada tamu agar seluruh kegiatan operasional 

dapat berjalan dengan lancar dan kondusif. Departemen-departemen yang terlibat 

dalam kegiatan operasional hotel menurut (Suwithi, 2013) adalah sebagai berikut : 
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1. Housekeeping Department 

Departemen yang bertanggung jawab dalam menjaga kebersihan dan 

kerapihan seluruh area hotel, baik itu di dalam ruangan maupun lingkungan di 

luar hotel, serta mempersiapkan kamar bagi tamu dan memastikan kamar yang 

akan ditempati bersih, rapi dan nyaman. 

2. Engineering Department 

Engineering bertanggung jawab terhadap pekerjaan perbaikan dan 

perawatan barang-barang yang ada di seluruh hotel, baik itu perlengkapan yang 

ada di kamar, maupun peralatan-peralatan mesin, serta kondisi bangunan hotel. 

3. Food and Beverage Department 

Departemen yang biasanya disingkat sebagai FB Department, merupakan 

departemen yang bertanggung jawab atas operasional yang berhubungan dengan 

makanan dan meliputi, dimana hal tersebut meliputi kegiatan yang dikerjakan di 

restaurant, room service, dan banqueting. 

4. Accounting Department 

Departemen akunting adalah departemen yang bertanggung jawab dalam 

mencatat seluruh transaksi keuangan setiap harinya, serta membuat laporan 

keuangan operasional hotel setiap bulan dan setiap tahunnya, yang nantinya 

akan dilaporkan kepada pimpinan hotel. 

5. Front Office Department 

Merupakan departemen yang paling bertanggung jawab dalam memberikan 

pelayanan kepada setiap tamu yang menginap, dan memastikan tamu merasa 

nyaman selama berada di hotel. Front office juga memiliki tugas yang meliputi 
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menjual kamar, memberikan informasi, mengkoordinir pelayanan tamu, 

menyusun riwayat kunjungan tamu dan lain sebagainya. 

6. Sales and Marketing Department 

Departemen yang memiliki fokus pada bidang pemasaran dan penjualan, 

dimana tugas dan tanggung jawabnya ialah melakukan kontrak kerja sama, 

memastikan penjualan hotel memenuhi target, melakukan kegiatan promosi, 

serta mengkoordinasi kegiatan event yang berlangsung di hotel tersebut. 

Departemen-departemen yang disebutkan merupakan departemen yang terlibat 

langsung dalam kegiatan operasional hotel, namun terdapat beberapa departemen 

yang tidak terlibat langsung dalam kegiatan operasional hotel, namun merupakan 

unsur yang tidak kalah penting, salah satu departemen tersebut ialah human resource 

department (HRD) yang bertanggung jawab dalam hal yang berhubungan dengan 

karyawan, seperti pelatihan karyawan dan pengembangan karir karyawan, serta 

mengurus tata administrasi hotel. 

 

2.5 Kantor Depan (Front Office) 

Front office  merupakan pusat kendali dari sebuah hotel yang memiliki 

beberapa tanggung jawab, diantaranya adalah (1) membuat reservasi kamar (2) 

mendaftarkan tamu untuk masuk ke dalam hotel (3) menyediakan informasi bagi 

tamu yang menginap (4) memperhatikan pembayaran tamu (5) berkoordinasi dalam 

memberikan pelayanan tamu (6) memastikan room revenue sesuai dengan budget 

yang telah ditentukan tiap bulannya (Andrews, 2013). Front office merupakan salah 

satu departemen yang terdapat di hotel, dan merupakan pihak yang berhubungan 
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pertama kali dengan  tamu, dimulai dari pemesanan kamar, saat kedatang tamu ke 

hotel,  hingga kepada saat tamu akan meninggalkan hotel (Abbott et al., 2011). Maka 

dari itu dapat disimpulkan bahwa front office atau kantor depan merupakan ujung 

tombak dari sebuah hotel, dikarenakan kantor depan merupakan departemen yang 

langsung bertemu dengan tamu, bahkan sebelum tamu sampai di hotel (dimana saat 

tamu melakukan reservasi atau pemesanan kamar). 

Front office membutuhkan 2 keahlian mendasar yang sangat dibutuhkan oleh 

seorang resepsionis atau front desk agent, dimana keahlian tersebut ialah keahlian 

dalam berkomunikasi dan akuntasi (perhitungan). Komunikasi yang efeketif adalah 

hal terpenting untuk membentuk citra ramah tamah (hospitable image). Pelayananan 

yang diberikanpun sebisa mungkin harus mampu siap sedia selama 24 jam, untuk 

menjaga dan memenuhi kebutuhan tamu di saat-saat tertentu. Maka dari hal ini, front 

office tidak hanya terpusat pada resepsionis saja, tapi memiliki bagian-bagian lainnya 

seperti reservasi, operator, bell boy, concierge dan banyak lagi yang mendukung 

operasional tergantung dari tiap-tiap hotel. 

 

2.6 Peranan dan Fungsi Front Office 

Front Office merupakan salah satu departemen yang secara operasional 

berhubungan langsung dengan tamu, maka dari itu pada umumnya front office 

terletak pada bagian depan hotel atau di lobi tepat di depan pintu masuk hotel agar 

mudah dilihat tamu dan memiliki ruang gerak atau tempat yang cukup luas untuk 

tamu. Front office memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dalam jalannya 
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suatu operasional hotel dalam memberikan pelayanan kepada setiap tamu yang 

datang. 

Terdapat beberapa peranan front office yang di bahas dalam buku Akomodasi 

Perhotelan Jilid 1 (Suwithi et al., 2008), ialah : 

1. Pemberi informasi 

Seseorang yang bertugas pada front office diharapkan mampu memberikan 

informasi dengan benar dan jelas mengenai segala sesuatu yang berhubungan 

dengan hotel, baik informasi mengenai pelayanan dalam hotel, maupun 

informasi pelayanan di luar hotel. Informasi yang diberikan tidak hanya kepada 

tamu yang datang menginap, tetapi juga kepada rekan kerja lainnya. 

2. Penjual (sales person) 

Front office diharuskan memiliki kemampuan menjual kamar, dimana tamu 

yang datang pertama kali ke hotel akan berhubungan langsung dengan 

resepsionis. 

3. Wakil manajemen 

Dalam keadaan tertentu, seseorang yang bertugas pada front office 

department dapat menjadi wakil dari manajemen dalam mengatasi ataupun 

menyelesaikan masalah yang ada di luar jam kerja manajemen. 

4. Penyimpan data 

Data kegiatan kerja hotel bersumber dari front office department, dimana 

penyimpanan data tamu dan laporan data penjualan di hotel tersimpan di dalam 

departemen ini. Hal ini mengharuskan front office dapat membuat dan 

menyimpan setiap data terbaru yang masuk. 
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5. Diplomatis 

Petugas front office diharapkan mampu melakukan tindakan secara 

diplomatis dalam keadaan tertentu guna menjaga hubungan yang baik dengan 

tamu dan pihak lainnya yang terlibat. 

6. Pemecah masalah 

Front office diharapkan mampu memberikan solusi dari masalah yang 

dialami tamu selama menginap, walaupun masalah yang dialami berasal dari 

departemen lain. 

7. Humas 

Berperan secara aktif dan baik dalam berhubungan dengan tamu dan orang-

orang di sekitar lingkungan hotel, agar terciptanya hubungan yang harmonis 

demi terbentuknya citra hotel yang baik. 

Dapat disimpulkan bahwa front office berperan sebagai wakil dari manajemen, 

pemberi informasi, penyimpan data, dan pemecah masalah, serta berperan sebagai 

orang-orang yang mampu menjual, bertindak secara diplomatis serta menjalin 

hubungan dengan masyarakat. 

Selain peranan, front office memiliki beberapa fungsi yang di bahas dalam buku 

Manajemen Hotel (Ekaningrum, 2016) yang diantaranya adalah menjual akomodasi 

hotel, melayani pemesanan kamar hotel, menyambut tamu dan membantu tamu 

check-in, memantau perkembangan status kamar, menyiapkan berkas pembayaran 

tamu, memberikan informasi kepada tamu, menerima dan menyelesaikan keluhan 

yang ada, melayani penitipan barang tamu yang menginap, serta bekerja sama dengan 

departemen lain dengan baik demi kelancaran operasional hotel. 
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Berdasarkan peran dan fungsi dari front office, disimpulkan bahwa front office 

merupakan departemen yang betanggung jawab penuh dalam menjalin hubungan dan 

memberikan pelayanan terbaik kepada tamu, serta pihak yang berperan dalam 

kelancaran kegiatan operasional hotel dan terbentuknya citra hotel yang baik. 
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