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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Worldatlas.com (2017), Indonesia memiliki lebih dari 18.000 pulau dan 

dinyatakan sebagai negara kepulauan terbesar didunia. Kepulauan ini 

membentang sekitar 2 juta kilometer persegi antara dua benua yaitu Asia dan 

Australia. Indonesia memiliki populasi 248.216.193 dan juga memiliki 

perbatasan darat yang sama dengan 3 negara lain termasuk Papua Nugini, 

Malaysia, dan Timor-Leste 

Sri Wulandari (2010), kota Batam merupakan bagian dari Provinsi 

Kepulauan Riau, Indonesia. Ini mencapai area 715-kilometer persegi dengan 21 

taman industri di mana berisi lebih dari 1000 perusahaan asing. Batam terletak 

kurang lebih 20-kilometer jauhnya dari Singapura dan juga merupakan lokasi 

strategis yang dapat menarik investasi dari negara-negara tetangga (Hutchinson, 

F. E. 2017).  

Hotel adalah bentuk akomodasi yang mencakup layanan pribadi, 

fasilitas, dan lain-lain yang berkisar dari hotel bintang 1 hingga hotel bintang 5 

yang disediakan untuk para tamu atau pelanggan dan dengan setiap bintang 

yang diterima hotel, itu berarti hotel harus memberikan kualitas layanan yang 

jauh lebih baik daripada kualitas layanan yang mereka berikan sebelumnya 

kepada pelanggan. fasilitas yang termasuk adalah restoran, pusat kebugaran, 

kolam renang, pusat pijat & spa, bar, dan lainnya. 

Departemen Makanan dan Minuman khusus pelayanan makanan dan 

minuman memiliki tanggung jawab besar dalam membeli bahan baku, bahan 

memasak, membersihkan barang pecah belah dan barang perak dan 

menyediakan makanan untuk karyawan restoran. Departemen Layanan 

Makanan dan Minuman bertanggung jawab untuk mengambil pesanan dari 

tamu, menagih, membersihkan, dan memesan makanan untuk pelanggan. 

Departemen makanan dan minuman memiliki peran penting dalam 

kesejahteraan hotel karena mereka masing-masing memiliki peran untuk
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melakukan agar hotel dapat berfungsi setiap hari dan secara efisien sambil 

menjaga tamu-tamu terhormat mereka 

Departemen Makanan dan Minuman memegang peran penting dalam 

pengoperasian hotel karena merupakan salah satu departemen terbesar yang 

menghasilkan pendapatan sepanjang hari. Departemen ini dibagi menjadi dua 

yang meliputi produk makanan dan minuman, dan layanan makanan dan 

minuman. Bagian produk menyiapkan makanan dan minuman untuk sarapan, 

makan siang, makan malam, dan barbeque sementara bagian layanan menerima 

pesanan dari para tamu yang menginap di hotel yang mencoba makan, tidak 

hanya mereka menerima pesanan tetapi mereka juga bertanggung jawab untuk 

mengambil pelanggan piring ketika mereka selesai makan tetapi juga mereka 

harus memastikan bahwa pelanggan tidak punya keluhan untuk meningkatkan 

reputasi hotel. Penulis tertarik untuk magang di departemen makanan dan 

minuman, karena departemen itu sendiri seperti tertulis di atas adalah salah satu 

departmen yang memilik terbesar dalam sebuah hotel. 

1.1 Tujuan Penulisan 

Tujuan dari laporan ini yang berjudul "Kerja Praktek di Travelodge 

Hotel Batam sebagai Administrator Makanan dan Minuman", yaitu: 

1. Untuk mendapatkan pengalaman kerja di industri perhotelan 

2. Untuk mengetahui bagaimana departemen makanan dan minuman 

menyediakan layanan di industri perhotelan. 

3. Untuk mengetahui bagaimana departemen makanan dan minuman 

menyelesaikan keluhan pelanggan. 

1.2 Manfaat Penulisan 

Manfaat penulisan laporan yang berjudul "Kerja Praktek di Travelodge 

Hotel Batam sebagai Administrator Makanan dan Minuman ", yaitu: 

1. Untuk memahami sepenuhnya lingkungan kerja di industri perhotelan 

2. Untuk sepenuhnya memahami proses departemen makanan dan 

minuman di industri perhotelan. 
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1.3 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam membuat laporan, ada beberapa teknik untuk mengumpulkan data 

yaitu: 

1. Teknik Observasi 

Situs website Atlas (2016) Teknik observasi adalah jenis 

pengamatan di mana peneliti mengamati perilaku di sekitarnya dan situs 

web Universitas St John di Tanzania (2017) juga menjelaskan bahwa 

pengamatan mencakup pencatatan secara sistematis hasil dan 

mengamati perilaku lingkungan. Bryant (2015) menyatakan bahwa 

observasi kualitatif adalah teknik pengumpulan data di mana fenomena 

dalam kisaran harus diamati oleh peneliti. Demikian pula, Wimmer dan 

Dominick (2011) menjelaskan bahwa teknik observasi melibatkan 

perekaman, menonton dan analisis lingkungan yang sedang diamati 

dengan cara alami mereka. Situs web lain bernama Robert Wood 

Johnson Foundation lebih lanjut menambahkan bahwa teknik observasi 

adalah pengumpulan data yang sistematis di mana peneliti 

menggunakan indra mereka untuk mengamati orang-orang di 

lingkungan alami mereka 

2. Teknik Wawancara 

Hamza Alshenqeeti (2014) sebuah wawancara, jika 

dibandingkan dengan kuesioner, wawancara akan memungkinkan 

peneliti memiliki lebih banyak data untuk meneliti pandangan orang 

lebih dalam. Wawancara adalah teknik yang berharga untuk 

dinegosiasikan dalam suasana alami. nilai dari wawancara itu sendiri 

bukan karena itu menganalisis kata-kata, melaporkan dan membangun 

snapshot holistik tetapi karena memungkinkan pewawancara untuk 

menjadi diri mereka sendiri dan "berbicara pikiran mereka dan juga 

memiliki kebebasan untuk mengekspresikan perasaan dan pikiran 

mereka sendiri". wawancara adalah percakapan yang melibatkan orang 

lain yang juga bertujuan untuk memiliki informasi yang lebih dalam 
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tentang beberapa subjek atau topik tertentu dan di mana fenomena yang 

disebut wawancara dapat ditafsirkan. 

1.4 Sistem Penulisan 

Penulisan laporan magang dibagi menjadi 6 bab yaitu: 

BAB I KATA PENGANTAR 

Bab I dalam laporan ini berisi latar belakang Laporan Kerja Praktek, tujuan 

penulisan, teknik pengumpulan data, dan penulisan secara sistematis. 

BAB II KERANGKA TEORITIS 

BAB II berisi ringkasan teori yang telah dipelajari, dan membahas masalah 

yang dihadapi selama pelatihan di hotel. 

BAB III URAIAN UMUM TEMPAT PELATIHAN 

BAB III berisi sejarah pendirian hotel tempat siswa melakukan pelatihan 

kerja, dan fasilitas hotel secara umum.  

BAB IV HASIL AKTIVITAS PELATIHAN DAN MASALAH 

BAB IV menjelaskan kegiatan yang dilakukan selama pelatihan dan 

menjelaskan masalah yang dihadapi secara teratur. 

BAB V ANALISIS PEMBAHASAN 

BAB V dilakukan dengan membandingkan teori dengan masalah yang 

dihadapi (Bab IV hasil kegiatan pelatihan dan masalah) dan dilakukan secara 

struktural berdasarkan Bab IV. 

BAB VI PENUTUP 

BAB VI berisi kesimpulan yang dihasilkan dan saran atau masukkan ke 

perusahaan / departemen / bagian dengan melihat masalah yang dihadapi selama 

kerja praktek 
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