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BAB I   
PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 

Industri pariwisata saat ini sudah sangat berkembang pesat memberikan 

dampak dan pengaruh yang baik pada berbagai aspek. Khususnya di bidang 

pendidikan perhotelan yang berkembang dengan pesat, dilihat dari kondisi sosial 

dan globalisasi bisnis serta pertumbuhan ekonomi dalam skala mikro dan makro. 

Hotel adalah suatu jenis akomodasi yang menggunakan sebagian atau 

seluruh bangunan untuk menyediakan jasa penginapan makanan dan minutan serta 

jasa penunjang lainnya bagi umum yang dikelola secara komersial. Hotel juga 

merupakan salah satu bentuk akomodasi yang salah satu fungsinya adalah sebagai 

sarana hiburan dan rekreasi.   

Selain itu industri perhotelan juga tidak hanya berkembang cepat pada kota 

- kota besar saja bahkan pada pulau - pulau kecil sudah disediakan hotel 

berbintang lima seperti layaknya di pulau Bintan. Pulau Bintan adalah salah satu 

pulau kecil di Kepulauan Riau yang memiliki potensial yang bagus untuk masa 

depan perkembangan perhotelan dengan pemandangan alamnya yang masih 

sangat natural merupakan salah satu daya tarik bagi wisatawan asing maupun 

domestik. Salah satu kawasan pariwisata yang terkenal ada dibagian utara pulau 

Bintan yaitu Lagoi.  

Ada banyak resort berbintang lima yang telah dibangun di Lagoi salah satunya 

adalah Banyan Tree Bintan. Banyan Tree Bintan merupakan salah satu hotel 

bintang lima yang berstandar internasional yang menyediakan berbagai fasilitas 
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yang dapat membuat tamu nyaman dan puas selama menginap. Tidak hanya 

menjual fasilitas penginapan, Banyan Tree Bintan juga memberikan personal 

service dengan attitude staff yang ramah, karena Banyan Tree Bintan 

memprioritaskan untuk memberikan pengalaman yang tak terlupakan selama tamu 

menginap. Dengan kawasan strategis dan didukung dengan berbagai fasilitas dan 

mengutamakan kenyaman tamu, Banyan Tree Bintan menjadi akomodasi yang 

banyak dipilih oleh para wisatawan asing. Hal ini tentunya menjadi peluang yang 

besar bagi pihak-pihak yang terkait. 

Oleh karena itu tidak salah jika penulis memilih Banyan Tree Bintan 

sebagai tempat on the job training dan pelaksanaan on the job training ini 

diharapkan dapat membantu penulis dalam mengasah kemampuan, mental dan 

dapat bersaing tidak hanya di dalam negeri tetapi juga di internasional . 

Sekarang ini kebutuhan untuk memperoleh ilmu pengetahuan informasi 

sangat meningkat dan semua ini dikarenakan oleh persaingan manusia atau 

kelompok/instansi yang sangat ketat demi kemajuan usahanya, sehingga hal ini 

berdampak terhadap beban setiap mahasiswa karena mereka dituntut untuk 

mampu menggali informasi dari berbagai sumber. Untuk itu penulis wajib 

melaksanakan kegiatan on the job training. Kegiatan ini dilakukan di berbagai 

perusahaan/instansi milik Negara maupun swasta guna melatih keterampilan dan 

mental seseorang di dunia kerja yang sebenarnya. 

On the Job Training adalah suatu kegiatan wajib bagi penulis untuk 

menyelesaikan perkuliahannya. Dalam on the job training ini diharapkan adanya 

penerapan teori-teori yang diterima saat proses pembelajaran di bangku kuliah 

kedalam dunia kerja yang sebenarnya. 
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            Melalui on the job training ini penulis diharapkan akan dapat 

mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh di bangku perkuliahan kedalam 

lingkungan kerja yang sebenarnya serta mendapat kesempatan untuk 

mengembangkan cara berfikir, menambah ide-ide yang berguna dan dapat 

menambah pengetahuan penulis terhadap apa yang ditugaskan kepadanya. 

            Sehubungan dengan itu maka semua teori-teori yang dipelajari dibangku 

perkuliahan dapat secara langsung dipraktikkan. Terutama yang berhubungan 

dengan bidang pariwisata khususnya perhotelan. Dalam hal ini dapat diketahui 

bahwa teori yang dipelajari sama dengan yang ditemui dalam prakteknya, 

sehingga teori tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. Sebagaimana diketahui 

bahwa teori merupakan suatu ilmu pengetahuan dasar bagi perwujudan on the job 

training. 

            Mengingat sulitnya untuk menghasilkan tenaga kerja yang terampil dan 

berkualitas maka banyak perguruan tinggi berusaha untuk meningkatkan kualitas 

sumber daya manusia dengan cara meningkatkan mutu pendidikan dan 

menyediakan sarana-sarana pendukung agar dihasilkan lulusan-lulusan yang baik, 

handal dan profesional. 

            Dalam hal ini penulis melakukan On The Job Training di Banyan Tree 

Bintan yang berlokasi di Pulau Bintan, Kepulauan Riau. Daerah kawasan Lagoi 

lokasi dimana Banyan Tree Bintan berada ini ditata dengan sangat baik dengan 

keamanan maksimum, untuk memastikan keamanan bagi wisatawan. Lagoi 

didukung oleh beberapa 5 star resort, lapangan golf  internasional dan spa. 

Hampir setiap resort memiliki fasilitas lengkap termasuk restoran, bar dan spa. 

Untuk mendukung kenyamanan para wisatawan, Pemerintah Bintan atau pihak 
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swasta berusaha untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas objek dan fasilitas 

pendukung, membangun akomodasi contohnya hotel atau resort. 

 Chain Resort cukup terkenal di Lagoi adalah Banyan Tree Bintan. Banyan 

Tree adalah sebuah resort bintang 5 yang menawarkan fasilitas kelas atas dengan 

filosofi "Sanctuary for Senses". Resort ini cocok untuk pasangan yang ingin 

melakukan perjalanan untuk berlibur ke tempat yang jauh dari keramaian. 

Berarsitektur villa bergaya Bali, semua disajikan dengan sangat unik dan memiliki 

pemandangan laut yang menakjubkan. Di sisi lain untuk menciptakan layanan 

yang ramah dan profesional, Banyan Tree Bintan membutuhkan tenaga kerja yang 

terampil sesuai dengan keahlian mereka, sehingga para wisatawan puas dengan 

semua layanan yang ditawarkan di sana. Diharapkan penulis dengan on the job 

training di Banyan Tree Bintan akan adanya kecocokan antara apa yang dipelajari 

penulis dengan tempat dimana penulis melakukan on the job training, serta 

pengalaman bekerja yang professional dan ilmu-ilmu yang pastinya bermanfaat. 

1.2 Tujuan Penulisan 

 

      Penulis melaksanakan program pelatihan kerja (on the job training) di Banyan 

Tree Bintan dengan tujuan sebagai berikut: 

1. Sebagai kewajiban penulis dalam menempuh perkuliahan semester 

IV di Universitas Internasional Batam, program studi Manajemen 

Pariwisata. 

2. Sebagai sarana untuk studi banding antara teori yang telah di dapat 

di tempat perkuliahan dengan praktek langsung yang ada di 

industri perhotelan. 
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3. Memperoleh pendidikan untuk menjadi tenaga kerja yang memiliki 

keahlian profesional serta untuk melatih berdisiplin diri dan 

ketepatan waktu serta sikap bertanggung jawab kepada tugas yang 

diberikan. 

4. Mengetahui fasilitas-fasilitas yang ada di suatu resort bintang lima. 

5. Menjadikan penulis menjadi lebih berkembang dan menjadi 

sumber daya yang profesional dalam perindustrian perhotelan dan 

pariwisata nantinya. 

6. Mengetahui cara bekerja dan sistem pekerjaan yang ada di resort 

bintang lima serta untuk meningkatkan keterampilan dalam bekerja 

melalui situasi dan kenyataan yang ada di lapangan. 

7. Penulis memperoleh pengalaman belajar yang berharga di dalam 

keterlibatannya pada kegiatan operasional di hotel secara langsung 

serta dapat belajar mengenai situasi operasional, menemukan 

permasalahan dan dapat belajar menyelesaikan permasalahan 

tersebut. 

1.3  Manfaat Penulisan 

 

       Adapun manfaat dari penulisan dalan laporan program pelatihan kerja (on the 

job training) yang berjudul Aktivitas Trainee Pada Departemen Front Office di 

Banyan Tree Bintan adalah: 

1. Untuk dijadikan sebagai salah satu bahan referensi bagi mahasiswa-

mahasiswi program studi Manajemen Konsentrasi Pariwisata khususnya di 

Universitas Internasional Batam. 
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2. Agar dapat mencetak sumber daya manusia yang profesional dan dapat 

menjalankan tugas serta tanggung jawabnya sebagai hotelier dengan baik. 

1.4 Teknik Pengumpulan Data 

Berdasarkan buku Metodologi Penelitian Pariwisata dan Perhotelan terbitan 

Andi Publisher tahun 2012, metode yang dapat digunakan dalam melakukan 

pengumpulan data ialah sebagai berikut ; 

1. Metode kuesioner / angket, yaitu teknik pengumpulan data dengan 

menyebarkan angket berupa pertanyaan untuk diisi oleh wisatawan 

konvensi. 

2. Wawancara berstruktur, yaitu tanya jawab dengan menggunakan daftar 

pertanyaan yang dipersiapkan (sesuai angket) untuk ditanyakan kepada 

wisatawan asing yang melakukan kegiatan konvensi. Hal ini dilakukan 

untuk mengantisipasi questionnaire yang tidak kembali (sampel tidak 

memadai). 

3. Observasi, yaitu mengamati secara langsung pelaksanaan kegiatan MICE 

dan melihat kegiatan konvensi yang diikuti wisatawan konvensi. 

4. Studi pustaka , dengan tujuan memperoleh gambaran dan panduan yang 

jelas mengenai penilaian terhadap kepuasan wisatawan. 

Dan dari keempat metode tersebut, metode yang digunakan pada 

pengumpulan data dalam penulisan karya tulis ini ialah metode wawancara, 

observasi serta studi pustaka. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

 
      Penyusunan hasil laporan pembahasan Aktivitas Trainee Pada Departemen 

Front Office di Banyan Tree Bintan berupa: 

Bab I - Pendahuluan 

          Pada bab ini akan menjelaskan latar belakang dari industri pariwisata, 

tujuan dari Program Kerja Praktek, manfaat dari Penulisan Laporan Kerja Praktek, 

dan teknik pengumpulan data. 

Bab II - Gambaran Umum Tempat Training 

         Bab kedua ini akan menjelaskan informasi detail mengenai fasilitas hotel, 

struktur organisasi, sejarah, logo dan filosofi Banyan Tree Bintan. 

Bab III - Kerangka Teoritis 

         Bab ketiga ini akan menjelaskan mengenai pengertian Front Office, 

tanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan standarisasi kerja. 

Bab IV - Hasil Kegiatan Training dan Permasalahan 

          Bab keempat ini akan menjelaskan tentang aktivitas kegiatan yang 

dilakukan selama on the job training dan menjelaskan tentang permasalahan-

permasalahan yang dihadapi. 

Bab V - Analisa Pembahasan 

         Bab kelima ini akan menjelaskan tentang pembahasan teknik dan 

keterampilan kerja Front Office. 

Bab VI - Penutup 

         Bab terakhir ini akan menjelaskan tentang kesimpulan mengenai apa yang 

akan diuraikan dalam laporan kerja praktek (on the job training), dilanjutkan 
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dengan saran-saran bagi perusahaan tempat penulis melaksanakan kerja praktek 

yaitu di Banyan Tree Bintan. 
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