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ABSTRAKSI 

Departemen KantorDepan atau Front Officesebagai departementerdepan 

dalam sebuah hotel yangbertanggung jawab penuh terhadap seluruhinformasi 

tentang hotel, penerimaan tamu,penyampaian kebutuhan tamu, penjualankamar 

tamu, penanganan administrasi dantransaksi, sampai dengan penyusunanlaporan 

data-data tamu untuk departemenlainnya di dalam hotel agar terbentuk 

sebuahkoordinasi yang baik sehingga pelayananhotel tercapai dengan baik dan 

maksimal. 

PeranannyaFront Desk Agentsangatlah penting karena merupakan 

organterpenting dalam kehidupan sebuah hotel.Sedemikian rumitnya pekerjaan 

yang ada diFront Desk, maka seorang Front Desk Agentjuga dituntut memiliki 

pribadi yangberbudaya, cerdas, berwawasan luas, pandaiberkomunikasi, serta 

memiliki pribadi yangmempesona, karena mereka akanberhubungan secara 

langsung dengan tamu- tamuhotel 

 Adapun masalah yang dikemukakan oleh penulis dalam Tugas Akhir ini 

adalah “Peran Front Office Manager Dalam Upaya Membangun Citra Garden 

Palace Hotel” penulis ingin mengetahui upaya apa saja yang telah front office 

departmentlakukan guna membangun citra hotel agar semakin baik dimata tamu, 

dan menjadikan staff front office department menjadi sumber daya manusia yang 

berkualitas.  

 Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif. 

Sehingga diperoleh data – data tentang peran dan upaya apa yang dilakukan oleh 

Front office manager dalam membangun citra hotel. Data ini diperoleh dari data 

primer, yaitu dari hasil observasi dan wawancara juga data sekunder yang berasal 

dari dokumen – dokumen terkait. 

 Adapun hasil penelitian ini menunjukan bahwa peran seorang front Office 

manager tidak hanya mengawasi dan mengendalikan staffnya agar kegiatan front 

office department berjalan lancar tetapi juga memberikan pelatihan – pelatihan 

agar staff front office department  menjadi sumber daya manusia yang lebih 

berkualitas dan kompeten, sehingga tamu mendapatkan pelayanan yang maksimal. 

Pelatihan – pelatihan tersebut diberikan langsung oleh front office department 

kecuali untuk pelatihan promosi dan bahasa mandarin. 
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