
BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 

1.1 Latar Belakang 

Sektor ekonomi menjadi hal yang utama dalam ekonomi Indonesia dan 

memberikan layanan kepada wisatawan lokal dan asing yang merupakan 

pengertian dari industri wisata. Evolusi globalisasi yang menghemat tenaga kerja, 

yang semakin mendefinisikan batas-batas antara negara dan persaingan mereka 

untuk mempromosikan pendidikan pariwisata lokal, adalah salah satu universitas 

di Batam International dalam pengelolaan pendidikan pariwisata dengan mencetak 

lulusan berpengalaman untuk bersaing dengan sumber daya manusia di seluruh 

dunia. 

Oleh karena itu, Universitas Internasional Batam mewajibkan mahasiswa 

nya harus melaksanakan Praktek Kerja Nyata di Industri-Industri pariwisata 

sehingga para mahasiswa dapat  mencocokan pelajaran yang didapatkan selama 

perkuliahan dengan secara langsung ke dunia industri wisata tersebut. 

Dengan dilaksanakannya dunia industri pariwisata dalam pelayanan jasa 

pariwisata, mahasiswa diharapkan dapat memperoleh pengalaman dan 

pengetahuan tentang pelayanan jasa pariwisata. Dengan begitu pelajaran 

didappatkan selama perkuliahan dan kerja praktek bisa mendapatkan peningkatan, 

selain itu mahasiswa dpat  menimbang seberapa jauh praktek dan teori. 

1.2 Tujuan Penulisan 

Laporan ini ditulis dengan maksud sebagai berikut: 

1. Mendapatkan pengetahuan tentang kegiatan pada bagian Front office section, 

terutama pada posisi  front Desk agent 

1    Universitas Internasional Batam 
 
Muhammad Alsyahrifain bin Anar. Kegiatan Trainee di Front Office di Swiss In Hotel Batam. 
UIB Repository©2019



2 
 

2. Mendapatkan pengetahuan mengenai tugas dan tanggung jawab front Desk 

agent  

3. Mendapatkan pengetahuan standar operasiona prosedur dari perusahaan pada 

bagian  front Office section. 

1.3 Manfaat Penulisan 

Kegunaan dalam laporan penulisan ini sebagai berikut : 

1. Sebagai bahan untuk diterapkan dan mengeluarkan pengetahuan yang telah di 

dapat di kampus. Apakah sesuai dengan kerja lapangan atau pun tidak. 

2. Sebagai salah satu persyaratan untuk lulus bagi mahasiswa dari Program Studi 

S-1 Manajemen Konsentrasi Pariwisata. 

3. Sebagai referensi terhadap para pihak hotel serta mahasiswa lain dalam 

penyusun laporan. 

1.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain : 

1. Observasi  

Penulis melakukan observasi dengan mengamati dan melihat  secara langsung 

bagaimana kegiatan  staff dan trainee di swisss in Hotel  pada saat 

operasional.  

2. Wawancara 

Penulis melakukan wawancara  dengan mengumpulkan  data dan dengan 

bertanya kepada senior atau Duty manager, berdiskusi maupun berbagi 

pendapat dengan sesama trainee. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

Penulisan laporan kerja praktek ini dibagi dalam masing-masing bab sebagai 

berikut:  

BAB I PENDAHULUAN 

Pendahuluan yang menggambarkan latar belakang dalam pelaksanaan kerja 

praktek, maksud dalam penulisan laporan, kegunaan penulisan laporan, serta 

teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data yang digunakan oleh 

mahasiswa yang dijelaskan pada bab 1. 

BAB II KERANGKA TEORITIS 

Pembahasan mengenai materi yang dipahami oleh mahasiswa selama perkuliahan 

yang akan dijelaskan oleh pada bab 2. 

BAB III GAMBARAN UMUM TEMPAT TRAINING 

Pembahasan tentang latar belakang dari Swiss in Hotel Batam beserta visi dan 

misi, menggambarkan struktur dari organisasi perusahaan, serta menjelaskan 

fasilitas yang diberikan Swiss in Hotel Batam kepadatamu dibahas dalam bab 3. 

BAB IV HASIL TRAINING DAN PERMASALAHAN 

Pembahasan tentang kegiatan yang dilakukan mahasiswa di front office dalam 

melaksanakan kerja praktek dan mencari permasalahan yang ditemukan 

mahasiswa selama di Swiss in Hotel Batam. 

BAB V ANALISA PEMBAHASAN 

Pembahasan tentang uraian dari permasalahan yang ditemukan selama 

melaksanakan kerja praktek secara detail dan  memberikan perbedaan antara 

materi yang didapatkan selama perkuliahan dengan praktek yang dilakukan 

selama 6 bulan. 
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BAB VI PENUTUP 

Menyimpulkan seluruh kegiatan menjadi seorang trainee di Swiss in  Hotel 

Batam, terlebih lagi pada bagian front office departement serta menyajikan saran 

kepada Swiss in Hotel Batam. 
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