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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penulisan

Pariwisata mempunyai peranan penting dalam membangun Indonesia dalam

sektor ekonomi. Pada tahun 2009 pariwisata menduduki peringkat ketiga dalam

membangun perekonomian Indonesia setelah komoditas minyak dan gas bumi.

Perkembangan pariwisata Indonesia juga didorong oleh sumber daya alami yang

menarik bagi wisatawan asing, serta beragam budaya yang mempunyai keunikan

masing-masing di setiap daerah yang berbeda.

Pariwisata didefinisikan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sebagai

kegiatan yang berhubungan dengan rekreasi. Kemudian, menurut Undang-undang

No 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan, pariwisata didefinisikan sebagai

“kegiatan wisata yang fasilitas beserta pelayanan didukung dan disediakan oleh

masyarakat setempat, sesama wisatawan, pengusaha swasta, pemerintah daerah

dan didukung oleh pemerintah”. Menurut World Tourism Organization (WTO),

pariwisata didefinisikan sebagai “kegiatan manusia yang melakukan perjalanan ke

dan tinggal di daerah tujuan di luar lingkungan kesehariannya.” Menurut Koen

Meyers (2009), pariwisata merupakan “aktivitas perjalanan yang dilakukan oleh

wisatawan untuk sementara waktu dari tempat tinggal semula ke daerah tujuan

dengan alasan bukan untuk menetap atau mencari nafkah melainkan hanya untuk

memenuhi rasa ingin tahu, menghabiskan waktu senggang atau libur serta tujuan-

tujuan lainnya”.
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Berdasarkan data statistik dari Badan Pusat Statistik, kunjungan wisatawan

asing ke Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pada tabel 1.1

berikut menunjukkan kedatangan turis mengalami pertumbuhan dengan stabil dari

tahun 2007 sampai 2015.

Tabel 1.1
Kunjungan Wisatawan Asing ke Indonesia

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2016

Dapat dilihat dari data statistik, kedatangan turis yang mengalami

pertumbuhan menandai pertumbuhan bidang pariwisata di Indonesia dan

industri pariwisata menjadi industri yang menjanjikan. Adapun aspek-aspek di

bidang pariwisata yang mendorong keberhasilan industri pariwisata salah

satunya adalah bidang perhotelan.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.65 Tahun 2001

tanggal 31 September 2001 Pasal 1, Hotel adalah bangunan yang disediakan

bagi orang untuk menginap atau istirahat, memperoleh pelayanan dan fasilitas

lainnya dengan di pungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu

kemudian dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama kecuali untuk pertokoan

dan perkantoran. Menurut Lawson (1976), hotel merupakan sarana tempat

tinggal untuk wisatawan dengan menyediakan jasa kamar, makanan dan

minuman serta akomodasi dengan syarat pembayaran.
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Produk-produk yang ditawarkan hotel selain jasa kamar, makanan dan

minuman, juga dapat berupa fitness centre atau pusat kebugaran, laundry atau

jasa pencucian baju, jasa penyewaan ruangan MICE (Meeting, Incentives,

Convention and Exhibition).

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), wisatawan yang

menggunakan jasa hotel meningkat secara stabil per tahun.

Tabel 1.2
Tingkat Hunian Kamar

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2018

Dapat dilihat dari tabel di atas bahwa tingkat hunian kamar pada tahun 2008

mencapai 49% kemudian meningkat secara stabil setiap tahunnya dan pada tahun

2017 tingkat hunian kamar mencapai 55%.

Bidang perhotelan memegang peranan penting dalam penyediaan jasa. Pihak

hotel diharuskan memberi pelayanan jasa terbaik kepada tamu karena

mempengaruhi kepuasan tamu serta pengalaman tamu saat menggunakan jasa di

hotel tersebut yang akan mempengaruhi citra hotel tersebut. Salah satu

departemen yang tidak dapat lepas dari industri perhotelan yang mempengaruhi

kepuasan tamu adalah departemen Front Office.

Front Office memegang peranan penting dalam mempengaruhi kepuasan tamu

dan penilaian tamu terhadap hotel tersebut. Front Office merupakan departemen

yang terletak di bagian depan hotel, biasanya di tempat yang mudah diakses serta

mudah dilihat oleh tamu. Tugas Front Office membantu tamu melakukan
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registrasi kamar, menerima reservasi kamar, melakukan check out, sebagai

perwakilan dari hotel tersebut, dan sebagai pemecah masalah sebagai akibat dari

kesalahan operasional (bookinghotel.id, 2017).

Penulis berkesempatan untuk melakukan On the Job Training di luar negeri

tepatnya di Hotel Chang Jiang International (长江国际酒店), di kota Yang Jiang

（阳江市）, Provinsi Guang Dong (广东省), China. Penulis menggunakan

kesempatan ini untuk menyusun laporan dengan harapan laporan ini dapat

menjadi penghubung dunia industri di luar negeri dan dunia pendidikan. Laporan

ini berisi tentang kegiatan Training yang dilakukan oleh penulis selama di Chang

Jiang International Hotel, China sebagai seorang Resepsionis di departemen

Front Office, dan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh penulis selama terjun

dalam dunia industri.

1.2 Tujuan Penulisan

Laporan ini adalah hasil dari mahasiswa setelah menyelesaikan kegiatan On

the Job Training atau praktek kerja lapangan di Changjiang International

Hotel. Laporan ini ditulis dalam bentuk karya ilmiah dan berdasarkan data

yang didapat selama melakukan kegiatan Training. Laporan ini ditulis dengan

tujuan:

Untuk Mahasiswa

a. Memenuhi salah satu syarat untuk melakukan sidang skripsi untuk

memperoleh sebutan atau gelar Sarjana.

b. Mendorong mahasiswa untuk mengemukakan pikiran dan pendapat secara

objektif berdasarkan data yang diperoleh dalam bentuk karya ilmiah.
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c. Sebagai bukti dan pertanggungjawaban bahwa mahasiswa atau mahasiswi

telah menyelesaikan program pelatihan kerja atau On The Job Training

yang berkaitan dengan program kuliah yaitu perhotelan.

Untuk Perusahaan

a. Sebagai informasi mengenai penggunaan sumber daya manusia pada

perusahaan.

b. Memberikan saran sebagai bahan pertimbangan untuk penambahan atau

perbaikan kebijakan pada kegiatan operasional perusahaan.

1.3 Manfaat Penulisan

Penulis menuangkan pikiran dan pendapat di dalam laporan ini, dengan

harapan laporan ini dapat memberi manfaat sebagai berikut:

a. Menambah pengetahuan serta pengalaman yang didapat yang berkaitan

dengan dunia pendidikan dan dunia bekerja.

b. Menambah wawasan dan ilmu pembaca yang didapat oleh penulis selama

melakukan On The Job Training.

c. Informasi mengenai perbedaan lingkungan kerja luar negeri dengan

lingkungan kerja dalam negeri.

d. Sebagai pedoman pembuatan laporan angkatan berikutnya.

1.4 Teknik Pengumpulan Data

1.4.1 Tempat Pengumpulan Data

Penulis mengumpulkan data di tempat melaksanakan On

The Job Training pada bagian Front Office sebagai seorang
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Resepsionis di Changjiang International Hotel di Kota Yangjiang,

Guangdong, China.

1.4.2 Waktu Pengumpulan Data

Penulis mengumpulkan data selama enam bulan dimulai

dari tanggal 18 Mei 2018 sampai 25 Oktober 2018.

1.4.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam menulis laporan, penulis menggunakan beberapa

teknik pengumpulan data untuk memudahkan penyusunan laporan,

sehingga laporan ini dapat tertata rapi dan sistematis. Adapun

teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain sebagai

berikut:

a. Observasi

Penulis melakukan observasi atau pengamatan terhadap

kegiatan operasional sehari-hari dimulai dari hari orientasi oleh

Human Resource Manager, kemudian orientasi oleh Manager

Divisi Kamar. Penulis diberi penjelasan secara garis besar

mengenai hotel kemudian penulis diberi penjelasan mengenai

Job Description sebagai seorang resepsionis.

b. Training

Training yang diberikan diawali dengan orientasi singkat

mengenai hotel dan Job Description resepsionis secara garis

besar, menjelaskan Standard Operational Procedure (SOP)

dari pengenalan sistem Front Office, penjelasan mengenai

harga kamar, pemberian salam (greeting) kepada tamu, proses
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registrasi tamu saat check in, pemberian kamar, proses check

out kamar, dan lain sebagainya.

c. Wawancara

Penulis mengumpulkan data dengan bertanya jawab

kepada Manager Room Division, Supervisor Housekeeping,

dan karyawan Front Office. Dengan demikian informasi yang

didapatkan jelas dan tepat.

1.5 Sistematika Penulisan

Agar laporan dapat diselesaikan dengan sistematis, rapi, dan logis, penulis

menyusun laporan sesuai dengan Pedoman Penulisan Laporan Kerja Praktek

dan Skripsi, yang terdiri dari bab-bab sebagai berikut:

a. Bab I Pendahuluan

Penulis memulai laporan dengan memilih topik permasalahan yang

bersangkutan dengan departemen dimana penulis melakukan Training

sebagai pembahasan pada laporan ini. Penulis melakukan pengumpulan

data untuk membahas topik permasalahan pada latar belakang. Kemudian

penulis menjelaskan tujuan serta manfaat laporan penulis untuk beberapa

pihak. Setelah itu, metode-metode yang digunakan untuk mengumpulkan

data berupa interview dan observasi atau pengamatan.

b. Bab II Gambaran Umum Tempat Training

Pada Bab II penulis menguraikan gambaran mengenai sejarah hotel

tersebut, mengenai visi, misi, dan tujuan hotel tersebut, struktur organisasi
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departemen Front Office beserta Job Description masing-masing tingkat

manajemen, beserta fasilitas departemen Front Office.

c. Bab III Kerangka Teoritis

Pada bab ini, penulis memberi gambaran permasalahan, memberi

penjelasan yang bertujuan untuk menambah wawasan pembaca

berdasarkan dari sumber yang dipercaya.

d. Bab IV Hasil Training dan Permasalahan.

Bab ini berisi aktivitas penulis selama melakukan kegiatan

Training, standard operating procedure dari pemberian salam kepada

tamu, proses check in sampai proses check out, kemudian permasalahan

apa saja yang ditemui oleh penulis.

e. Bab V Analisa Pembahasan

Pada bab analisa pembahasan, penulis melakukan perbandingan

antara teori dengan permasalahan yang dihadapi selama melakukan

praktek kerja.

f. Bab VI Penutup

Penulis merangkum inti dari kegiatan Training dan menulis

kesimpulan, dan beberapa masukan kepada departemen berdasarkan

permasalahan yang ad
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