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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pariwisata telah menjadi salah satu komoditi penting dunia dan 

pertumbuhannya yang begitu pesat telah melampaui banyak jenis komoditi lain, 

terutama di negara-negara yang memiliki banyak wisata mencakup objek dan 

daya tarik wisata yang beraneka ragam, jenis, asal, tingkat, dan lokasinya, apalagi 

bila didukung oleh berbagai sarana dan prasarana yang cukup. 

Salah satu penunjang dunia kepariwisataan adalah hotel, karena hotel 

merupakan sarana penunjang utama bagi para wisatawan mancanegara maupun 

domestik. Bahkan hotel dapat dijadikan sarana utama untuk menyelenggarakan 

acara penting. seperti : rapat kerja, seminar, konferensi, pesta dan lain-lain. Hal ini 

sesuai dengan SK Menteri Perhubungan, yaitu : 

“Hotel adalah suatu bentuk akomodasi yang dikelola secara komersial, disediakan 

bagi setiap orang memperoleh pelayanan penginapan berikut makan dan minum 

(SK.MenHub.RI.No PM 10/PW391/PHB-77)”.  

Dengan adanya SK tersebut, kita bisa melihat bahwa fungsi hotel bagi 

perkembangan sektor pariwisata memiliki arti penting, karena peranan hotel 

sebagai tempat tinggal sementara bagi para wisatawan yang sedang melakukan 

perjalanan di luar tempat tinggalnya yang permanen, untuk mendapatkan tempat 

istirahat yang nyaman dan memuaskan.  

Berdasarkan definisi tersebut, jelaslah bahwa sektor perhotelan sangat 

penting, terutama dalam perkembangan kepariwisataan. Oleh karena itu, dalam 

pengelolaan hotel, terutama dalam pengembangan dan penyediaan segala fasilitas 

dan pelayanannya, diperlukan tenaga profesional yang dapat diandalkan. 

Dalam sebuah manajemen hotel terdapat departemen yang saling berkaitan 

dan saling menunjang satu dengan yang lainnya, beberapa departemen yang 
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langsung berhubungan dengan tamu adalah Front Office Department, Food and 

Beverage Department dan Housekeeping Department. 

Salah satu bagian dari hotel yang memerankan bagian paling penting ialah 

Front Office Department. Front Office adalah cermin  dari kualitas hotel yang 

akan dinilai oleh tamu hotel saat memasuki hotel, untuk kesiapan, kesigapan, 

ketetapan serta kemampuan semua karyawan di bagian Front Office dalam 

menjalankan fungsi tugas dan tanggung jawabnya sangatlah menentukan dalam 

memberikan impresi baik maupun kurang baik atau buruk pada para tamu hotel 

sebelum para tamu tersebut mendapatkan pelayanan saat mereka datang untuk 

menginap maupun tidak menginap di suatu hotel. 

Secara singkat peran Front Office sangat penting, karena merekalah yang 

langsung berhadapan dengan tamu hotel. Kemampuan berkomunikasi, 

keterampilan berbahasa, berusaha memahami keinginan tamu dan bersikap sopan 

merupakan tujuan terpenting untuk meningkat kualitas dalam melayani tamu. 

Perbedaan persepsi, budaya dan bahasa menimbulkan hambatan terjadinya 

komunikasi yang efektif antara tamu dan Front Office. Hambatan – hambatan 

berkomunikasi yang terjadi di lingkungan Front Office Departement harus 

diminimalisasi dengan memberikan pelatihan khusus bahasa asing oleh pihak 

hotel dalam usaha meningkatkan kuatitas pelayanan dalam berkomunikasi untuk 

mencapai harapan tamu hotel ataupun tamu asing. 

1.2 Ruang Lingkup 

Untuk memudahkan penulisan laporan ini, maka penulis akan membahas 

tentang PERANAN BAHASA ASING UNTUK BELLBOY SEBAGAI 

PENUNJANG KUALITAS PELAYANAN DI HOTEL SEMERU. Adapun 

topik lain yang akan saya bahas adalah sebagai berikut : 

1. Upaya pihak hotel untuk meningkatkan kualitas pelayanan di Hotel 

Semeru. 
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2. Tugas dan kewajiban Bellboy dalam Front Office Departement di hotel 

Semeru. 

3. Upaya yang harus dilakukan Front Office Departement terutama Bellboy  

untuk meningkatkan penguasaan bahasa asing dalam mencapai 

peningkatan kualitas pelayanan pada hotel. 

1.3 Maksud Dan Tujuan 

1.3.1 Tujuan Umum 

Sesuai dengan apa yang telah disebutkan dalam perumusan dan topik yang 

dibicarakan maka maksud penulis membuat karya ilmiah ini adalah untuk 

mendapatkan data sebagai bahan penulisan dan penyusunan laporan praktik kerja 

ini guna memenuhi salah satu syarat akademik dalam menyelesaikan kuliah di 

program Diploma III Jurusan Bahasa Jepang Fakultas Bahasa Universitas 

Widyatama. 

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui upaya yang dilakukan pihak hotel agar pelayanan dapat 

memuaskan tamu dan mengetahui apa yang dilakukan untuk 

meningkatkannya. 

2. Mengetahui apakah tugas dan kewajiban Bellboy dalam departemen 

Front Office mampu untuk meningkatkan kualitas pelayanan hotel. 

3. Memberikan penguasaan bahasa asing  di Hotel Semeru. 

4. Menambah wawasan dan pengalaman kerja bagi penulis. 

5. Guna memenuhi salah satu svarat akademik dalam menyelesaikan kuliah 

program Diploma III Jurusan Bahasa Jepang Fakultas Bahasa Universitas 

Widyatama. 
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1.3.2 Tujuan khusus 

1.  Untuk mengetahui tujuan dan cara melayani seorang tamu. 

2.  Memberikan solusi, dan informasi kepada Mahasiswa Widyatama yang 

tertarik menjadi seorang pegawai di perhotelan terutama bagian Front 

Office. 

1.4 Tempat dan Waktu Pelaksanaan 

Penulis sangat tertarik pada bidang perhotelan, maka penulis 

melaksanakan praktik kerja di salah satu hotel yang ada di Jalan DR. Sumeru 66, 

Bogor. Sekaligus sebagai bahan penelitian untuk ditulis ke dalam laporan ini. 

Adapun tempat yang dipilih penulis adalah Hotel Semeru yang berlokasi di Jl. Dr. 

Semeru 66 Bogor, Jawa Barat Tlp (0251) 8384993 Fax. (0251) 8328127. 

Pelaksanaan praktik kerja adalah dari tanggal 20 Januari 2012 sampai dengan 

tanggal 31 Januari 2012, dengan waktu kerja dari pukul 07.00 sampai dengan 

pukul 16.00 WIB. 

1.5 Syarat dan Prosedur Pelaksanaan Praktik Kerja 

Sesuai peraturan yang berlaku pada Program Diploma III Fakultas Bahasa 

Universitas Widyatama, setiap mahasiswa yang akan melaksanakan praktik kerja 

harus memenuhi syarat sebagai berikut : 

1. Telah memiliki sebesar 90% dari beban studi kumulatif. 

2. Telah memiliki 100 SKS atau lebih. 

3. Jumlah minimal jam kerja adalah 100 jam. 

4. Memiliki kartu mahasiswa pada semester yang bersangkutan. 

 

 

 



5 
 

Sedangkan prosedur yang harus ditempuh oleh setiap mahasiswa yang 

akan melaksanakan praktik kerja adalah sebagai berikut : 

1. Mendaftarkan diri kepada ketua jurusan. 

2. Mendaftarkan diri kepada Akademik untuk mendapatkan surat pengantar 

permohonan praktik kerja. 

3. Mengisi surat pengantar tersebut, kemudian dikembalikan ke Bagian 

Akademik untuk ditandatangani oleh Dekan Fakultas Bahasa Universitas 

Widyatama. 

4. Mengirim surat dari pihak Fakultas kepihak hotel. 

5. Setelah menerima jawaban dari pihak hotel, melakukan wawancara. 

6. Memulai praktik kerja yang diawasi dan dibimbing oleh pihak yang 

bewenang di tempat penulis praktik kerja yang kemudian dijadikan bahan 

bagi pihak hotel. 

1.6 Sistematika Penyajian Laporan 

Penulis menjelaskan segala kegiatan praktek kerja dengan apa adanya 

berdasarkan pengalaman penulis selama melaksanakan praktik kerja. 

 

 


