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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Industri pariwisata di Indonesia merupakan bisnis yang menjanjikan pada Era ini. 

Bisa dikatakan Perkembangan Pariwisata di Indonesia mengalami perkembangan yang 

sangat signifikan. Dilihat dari semakin banyaknya kunjungan wisatawan dan 

perkembangan dunia perhotelan. 

 

 

Tabel 1.1 Tingkat Penghunia pada Hotel Bintang di Indonesia 

Sumber: Badan Pusat Statistik (dalam persen) tahun 2015-2018 

Berdasarkan grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa tingkat penghunian kamar pada 

hotel bintang di Indonesia dari tahun 2015-2018 terus meningkat. Tahun 2015 dengan 

angka 53%, di tahun 2016 meningkat menjadi 53,6%, di tahun 2017 dan 2018 terjadi 

lonjakan yang signifikan yaitu 55,6% dan 57%.  

Salah satu jenis perjalanan yang dapat mendongkrak pertumbuhan pariwisata adalah 

dengan mengoptimalisasi perkembangan tren budget travel. Budget travel merupakan 

wisata yang menempatkan anggaran sebagai pertimbangan penting, terutama dengan 

memilih akomodasi dan trasportasi dengan harga terjangkau. Hotel seringkali dijadikan 

sarana alternatif tempat tinggal oleh para wisatawan maupun pengunjung yang sedang 

berlibur maupun bersinggah disuatu tempat dengan tujuan tertentu. Selain itu, untuk era 

modern Hotel sering juga dimanfaatkan sebagai sarana entertain semua kalangan. 

Hotel sendiri ialah suatu akomodasi yang mempergunakan sebagian atau keseluruhan 

bagian untuk jasa pelayanan penginapan, penyedia makanan dan minuman serta jasa 
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lainnya bagi masyarakat umum yang dikelola secara komersil (Keputusan Menteri 

Parpostel no Km 94/HK103/MPPT 1987). Sedangkan menurut American Hotel & Motel 

Association, Hotel adalah tempat yang menyediakan penginapan, makan dan minum, 

serta pelayanan lain yang disewakan kepada para tamu atau orang-orang yang tinggal 

untuk sementara (The American Hotel & Motel Association, 1953). 

Industri perhotelan tergolong dalam industri yang padat modal serta padat karya yang 

dalam artian dalam pengelolahannya memerlukan modal usaha yang besar dengan tenaga 

pekerja yang banyak pula.Sektor bisnis di Surabaya semakin meningkat seiring 

berjalannya waktu, membuka peluang yang cukup besar bagi perusahaan yang berjalan 

dibidang industri pariwisata seperti perhotelan.Perusahaan-perusahaan tersebut cenderung 

menggunakan tenaga ahlinya dari negara lain atau negara dimana perusahaan induk 

berdiri.Pengkerucutan segmentasi pangsa pasar dari potensi dan membaca kebutuhan 

masyarakat dalam memilih sebuah hotel. Sofjan Assauri (2004:155) mengemukakan 

bahwa segmentasi berdasarkan geografis dipergunakan dalam segmentasi pasar bagi 

produk perusahaan dan dapat dipengaruhi oleh lokasi pasar dimana faktor biaya operasi 

dan besarnya permintaan dari masing-masing wilayah berbeda-beda.  

Pada kesempatan kali ini, penulis akan membahas mengenai wilayah Surabaya 

Selatan memiliki segmentasi pasar dalam dunia bisnis, karena letak geografis yang 

menjadi Central Bussiness menyebabkan ba nyaknya hotel-hotel budget-bussiness. 

Dengan berbagai perbedaan yang menjadi ciri khas masing-masing hotel yang dapat 

menjadi daya tarik tersendiri. Sehingga Pelayanan Prima dalam menyajikan Service 

Excellent pada tamu sangat diperlukan. Pelayanan Prima sendiri dapat diartikan dengan 

pelayanan terbaik yang diberikan kepada pelanggan, baik internal maupun eksternal 

berdasarkan standar dan prosedur pelayanan (Suwithi, 1999). 

Oleh karena itu, kualitas pekerja harus diperhatikan dalam dunia kerja. Kualitas kerja 

mengacu pada kualitas Sumber Daya Manusia seperti pengetahuan, keterampilan dan 

kemampuan yang dimiliki oleh seorang karyawan (Mattutina;2001). Dengan kesimpulan 

bahwa kualitas kerja yang rendah akan membuat produktivitas menurun, dan sebaliknya 

jika kualitas kerja karyawan tinggi maka hal tersebut akan meningkatkan tingkat 

produktivitas. 

(Zhang dan Bartol,2010) menyebutkan bahwa pemimpin yang empowering sebaiknya 

mampu memperdayakan kemampuan bawahannya untuk memimpin dirinya sendiri, 

bertanggung jawab terhadap tindakan dan bawahan memperoleh imbalan sesuai dengan 

apa yang telah dihasilkan. Lalu menurut (Jones et al., 2005) Pemimpin organisasi harus 



IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
 

3 
 
 

TUGAS AKHIR                    PENGARUH LEADERSHIP, MANAGERIAL…   FITRI RAMADHANI 

dapat bertindak sebagai agen perubahan bagi anggot-anggotanya. Dengan kata lain, 

seorang agen perubahan adalah individu yang melakukan beragam upaya melalui 

pengetahuan yang dimiliki dan kekuasaannya untuk mendampingi dan menfasilitasi 

perubahan di dalam organisasinya. Agen perubahan adalah orang yang berposisi sebagai 

katalis dan memperkirakan tanggung jawab untuk mengelola aktivitas perubahan 

(Robbins,2001). Kepemimpinan adalah proses dimana seorang individu mempunyai 

pengaruh terhadap orang lain dan mengilhami memberi semangat, memotivasi dan 

mengarahkan kegiatan-kegiatan mereka guna membantu tercapai tujuan kelompok atau 

organisasi (Gareth Jones & Jennifer George, 2003). 

Dari kesimpulan di atas peran pemimpin yang empowering untuk industri perhotelan 

adalah pemimpin yang mau memberikan ruang kepada bawahannya untuk bertanggung 

jawab pada tugasnya sendiri, dengan itu bawahan akan melakukan self-development 

dengan sendirinya. Pemimpin juga harus mempunyai tingkat Leadership yang mampu 

memberikan pengaruh positif dan membakar semangat bekerja serta rasa memiliki 

terhadap perusahaan, dengan sifat kepemimpinan yang seperti itu akan berdampak positif 

terhadap karyawan, sehingga karyawan akan melakukan seluruh pekerjaan dengan rasa 

tanggung jawab.Kepemimpinan adalah bentuk dominasi yang didasari atas kemampuan 

pribadi yang sanggup mendorong atau mengajak orang lain untuk berbuat sesuatu yang 

berdasarkan penerimaan oleh kelompoknya, dan memiliki keahlian khusus yang tepat 

bagi situasi yang khusus (Young, 2003). 

Para pemimpin merupakan faktor penting dalam implementasi penajam organisasi 

(Mullins, 2005). Pemimpin yang partisipatif merupakan salah satu faktor penting dalam 

kesuksesan implementasi dari perubahan organisasional. Peran pemimpin tersebut 

berdampak positif pada komitmen karyawan. Karyawan akan lebih memiliki komitmen 

yang tinggi pada organisasi. Interaksi yang lebih dekat antara pemimpin-karyawan 

dengan sub budaya organisasional (supportive dan innovative) akan diperkuat oleh peran 

pemimpinnya (Lock et al, 2005). Hasil penelitian (Lock et al, 2007) juga menjelaskan 

bahwa ada hubungan kausal dari komitmen organisasional, peran pemimpin dan kepuasan 

kerja karyawan. Pemimpin yang memiliki orientasi consideration dan task oriented akan 

memiliki pengaruh terhadap kepuasan kerja dan komitmen organisasional. 

Jadi, seorang pemimpin selain harus mempunyai tingkat Leadership yang bagus juga 

harus memiliki tingkat Managerial Skills yang bagus juga untuk menunjang kinerja 

antara pemimpin dan karyawan. 
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Sampai saat ini, para ahli teori manajemen telahberusaha mendaftar keterampilan-

keterampilan Managerial, meliputi: merencanakan,mengkomunikasikan, mengkoordinasi, 

memotivasi, mengendalikan, mengarahkan, danmemimpin (Stewart, 2006). Dengan 

demikian manajemen didefinisikan dalam empat fungsi spesifik, yaituproses 

merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengendalikan berbagai usaha 

dari anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya untuk mencapaitujuan. 

Pemimpin dengan pengimplikasian Managerial Skills yang baik akan berimbas positif 

pada kinerja karyawan. Karyawan akan lebih partisipatif, inovatif dan bertanggung jawab 

akan pekerjaan yang diemban. 

Secara lebih ringkas ada lima keterampilan yangdiperlukan untuk mendukung 

kompetensi Managerial, yaitu keterampilan kesadaran diri,keterampilan umum/integratif, 

keterampilan merencanakan dan mengendalikan,keterampilan mengorganisasi, dan 

keterampilan mengarahkan. Setiap manajer dituntutmemiliki keterampilan Managerial. 

Keterampilan Managerial merupakan keterampilan yangspesifik yang berkaitan dengan 

keterampilan yang lain (Hunsaker, 2001). Keterampilan Managerial erat kaitannya 

dengan keterampilan konseptual,keterampilan sosial, dan keterampilan teknis, 

sebagaimana digambarkan berikut ini.Berdasarkan uraian di atas, yang dimaksud dengan 

keterampilan Managerial adalah tindakan individu dalam mengelola organisasi, dengan 

indikator: memberikan dukungan pada peningkatan potensi staf, menyusun perencanaan 

program, mengendalikan staf, mengarahkan staf, dan menyelesaikan konflik (Mullins, 

2005). 

 

Oleh karena itu, pemimpin memiliki peranan yang sangat besar dalam membangun 

sebuah Team workdengan karyawan. Kerjasama (Team Work) dilakukan oleh sebuah tim 

lebih efektif daripada kerja secara individual. Telah banyak riset membuktikan bahwa 

kerja sama secara berkelompok mengarah pada efisiensi dan efektivitas yang lebih baik, 

sangat berbeda dengan kerja yang dilaksanakan oleh perorangan (West, 2002).  

Selain keunggulan tersebut, kerjasama juga dapat menstimulasi seseorang 

berkontribusi dalam kelompoknya. Kerjasama adalah keterlibatan mental dan emosional 

orang-orang di dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk memberikan 

kontribusi kepada tujuan kelompok atau berbagi tanggung jawab pencapaian tujuan 

(Dewi, 2006). 

Hotel Best Western Papilio merupakan akomodasi pariwisata yang memberikan 

sebuah pelayanan prima, pelayanan prima tersebut tidak dapat tercapai jika tanpa 
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pemimpin yang hebat dalam mengayomi anggota-anggotanya serta terjalinnya kemistri 

yang terjalin. Oleh karena itu, merupakan tantangan besar dalam meembangun sebuah 

Leadership yang termanajemen baik dengan menyatukan banyak kepala dalam sebuah 

organisasi. Leadership, dengan dibumbui Managerial Skill, dan Team Work akan sangat 

berpengaruh positif terhadap perusahaan apabila dapat diimplikasikan secara seimbang 

dan maksimal. Leadership yang bagus tidak akan berjalan lancar jika tidak 

diseimbangkan dengan skil Managerial yang bagus. Team Work juga sangat dibutuhkan 

untuk menjalin rasa saling memiliki antara perusahaan ke karyawan, atasan ke karyawan, 

dan karyawan ke karyawan lainnya. Sehingga, apabila 3 komponen tersebut 

dikolaborasikan secara seimbang maka akan menghasilkan kinerja yang bagus. 

Departemen Front Office merupakan cover dari semua departemen yang berada di 

Hotel. Karena kesan pertama yang diterima tamu dan diciptakan dapat langsung 

membentuk sebuah citra suatu hotel. Oleh karena itu, Front Office harus merupakan 

orang yang berkemampuan baik dalam bekerja sama dalam melakukan kegiatan 

operasional hotel.  

Front Office merupakan departemen high risk dikarenakan selalu berhubungan 

dengan internal baik eksternal dengan kunci utama yaitu kepemimpinan dari atasan, 

managerial pada suatu organisasi dan kemampuan kerjasama yang baik untuk mencapai 

sebuah keberhasilan dalam menjalani operasional. Dengan latar belakang tersebut, maka 

penulis akan membahas lebih dalam tugas akhir ini. 

Best Western Papilio Hotel Surabaya mempunyai contoh-contoh kasus riil yang 

meliputi Leaderhip, Managerial Skill dan Team Work terhadap kinerja Front Office. 

Seperti di dalam tema Leadership ditemukan bahwa masih ada tipe leader yang pesuruh, 

yaitu seenaknya menyuruh bawahan tanpa melihat situasi dan kondisi. Team Work di 

dalam Best Western Papilio Hotel Surabaya juga nampak karena antar karyawan dapat 

bekerja sesuai porsinya masing-masing, dan antar karyawan pun tidak sungkan-sungkan 

untuk membantu karyawan lain apabila ada hambatan pekerjaan. Managerial Skill juga 

tidak dimiliki semua karyawan yang ada, namun kinerja karyawan selalu di monitoring 

dengan detail oleh atasan, sehingga secara tidak langsung semua karyawan dituntut untuk 

memperbaiki Managerial Skillnya.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang 

disusun adalah: 
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1. Bagaimana pengaruh Leadership terhadap kinerja FO Hotel Best Western Papilio 

Surabaya? 

2. Bagaimana pengaruh Managerial Skill terhadap kinerja FO Hotel Best Western 

Papilio Surabaya? 

3. Bagaimana pengaruh Team Work terhadap kinerja FO Hotel Best Western Papilio 

Surabaya? 

1.3 Tujuan 

Untuk mengetahui pengaruhLeaderhip, Managerial Skill danTeam Work terhadap 

kinerja Front Office Department Hotel Best Western Papilio Surabaya sebagai salah satu 

akomodasi penginapan wilayah Surabaya Selatan. 

1.4 Manfaat 

Memberi pengetahuan tentang pengaruh Leaderhip, Managerial Skill dan Team Work 

terhadap kinerja Front Office di Hotel Best Western Papilio Surabaya sebagai salah satu 

akomodasi penginapan wilayah Surabaya Selatan. 

1.5 Tinjau Pustaka 

1.5.1 Kepemimpinan (Leadership) 

Leadership skill merupakan kemampuan seseorang untuk menginspirasi orang lain 

agar mau bertindak sesuai rencana demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Dalam Ilmu Manajemen dikenal dengan 3 (tiga) model kepemimpinan, ketiga model 

tersebut dapat diuraikan sebagai berikut (Weber, 1947) : 

1. Kepemimpinan Karismatik 

Kepemimpinan yang berasal dari anugerah Tuhan, yang mana pemimpin tersebut 

mempunyai kemampuan luar biasa, magnit yang kuat dan adanya ketertarikan 

emosional yang kuat dari yang dipimpin kepada pemimpinnya. 

2. Kepemimpinan Transaksional 

Kepemimpinan ini menggunakan cara dengan mengendalikan bawahan 

menggunakan kekuasaan untuk mencapai hasil. Mengelolah bawahan dengan 

memberi Reward dan Punishment. 

3. Kepemimpinan Transformasional 

http://www.kubiktraining.com/pelatihan-leadership-skill/
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Model kepemimpinan yang efektif dan telah diterapkan oleh berbagai organisasi 

yang menekankan pada beberapa faktor seperti perhatian (attention), komunikasi 

(communication) dan resiko (risk). 

Perilaku spesifik dari kepemimpinan Transformasional adalah ; 

1. Credible, mempunyai sifat konsisten dan komitmen yang tinggi apa yang 

diucapkan dengan perbuatan. 

2. Creation Oppurtunities, menciptakan peluang bagi orang lain untuk 

meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. 

3. Carying, menunjukkan kepedulian kepada orang lain sehingga membuat 

bawahan merasa diakui sebagai bagian dari organisasi. 

4. Communication, mempunyai keterampilan berkomunikasi yang baik dengan 

orang lain. 

Kemudian ada 3 (tiga) aspek dalam Kepemimpinan Transformasional, yakni; 

1. Vision, kemampuan dalam menggambarkan, menjelaskan dan meyakinkan 

bawahan tentang kondisi masa depan yang diinginkan sekaligus 

mewujutkannya. 

2. Power, memiliki pengaruh, kendali dan kuasa terhadap orang lain atau 

kelompok sehingga mendapatkan dukungan yang kuat untuk mencapai 

tujuannya. 

3. Self Confidence, kepercayaan diri untuk bertindak yang berasal dari 

pengalaman-pengalaman yang terjadi selama perjalanan hidupnya. 

Kepemimpinan Transformasional juga memiliki 8 (delapan) unsur yang 

berpengaruh dalam menjadi Manager atau Leader dalam mencapai tujuan 

organisasi. Kedelapan unsur tersebut yaitu ; 

1. Budaya Organisasi, 

Kepemimpinan dan Budaya Organisasi merupakan fenomena yang sangat 

bergantung, karena setiap aspek dari kepemimpinan akhirnya dapat 

terbentuknya suatu budaya atau kebiasaan pada suatu organisasi. 

2. Integrity 

Integritas (Integrity) adalah suatu konsep berkaitan dengan konsistensi dalam 

tindakan, nilai, metode, ukuran, prinsip, ekspektasi dan berbagai hal yang 

dihasilkan 



IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
 

8 
 
 

TUGAS AKHIR                    PENGARUH LEADERSHIP, MANAGERIAL…   FITRI RAMADHANI 

3. Continous Improvement 

Continous Improvement adalah perbaikan yang berkesinambungan yang 

bertujuan untuk peningkatan proses kerja organisasi, peningkatan kualitas, 

efisiensi, atau efektivitas 

4. Continous Learning 

Continous Learning adalah belajar memperluas pengetahuan dan keterampilan  

baik melalui proses pembelajaran formal maupun informal. Mampu memberi 

inspirasi kepada bawahan untuk mengembangkan pengetahuan dan 

keterampilan yang relevan dengan pekerjaan. 

5. Managing Others 

Managing Others merupakan mengarahkan dan memimpin orang lain untuk 

mencapai sasaran dan tujuan organisasi, pemimpin ini mampu secara efektif 

mengelola dan mengarahkan kegiatan orang lain. 

 

6. Interpersonal Communication 

Interpersonal Communication merupakan keterampilan dalam berkomunikasi 

secara jelas dan efektif dengan orang-orang di dalam dan di luar organisasi. 

Menyampaikan informasi, pikiran, atau pendapat dengan jelas, singkat, dan 

tepat serta menggunakan tata bahasa yang baik. 

7. Stakeholder Service 

Stakeholder Service adalah mengenali dan memahami kebutuhan setiap 

kelompok dan menyampaikan hasil yang melebihi harapan pemegang 

kepentingan. 

1.5.2 Managerial Skill 

Managerial merupakan kata sifat dari manajemen, yang berarti pengelolaan 

sesuatu dengan baik. Managerial berarti bagaimana membuat proses, keputusan dan 

menjalankan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu. Managerial diartikan 

juga sebagai mencari solusi atau alternatif terbaik untuk mencapai tujuan tertentu. 

Managerial Skill sendiri merupakan kemampuan yang harus dimiliki seorang 

Manager dalam sebuah organisasi/perusahaan (Evan J. Douglas, 1995).  

Managerial Skill yang harus dimiliki oleh seorang manager ada 7, antara lain: 
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1. Technical, keahlian yang diperlukan untuk menyelesaikan atau memahami 

suatu jenis pekerjaan tertentu yang dilaksanakan dalam suatu organisasi. 

2. Interpersonal, kemampuan untuk memahami, memotivasi, dan 

berkomunikasi dengan individu maupun berkelompok. 

3. Conceptual, kemampuan manajer untuk berpikir secara abstrak. 

4. Diagnostic, kemampuan Manager untuk memvisualisaikan jawaban yang 

paling sesuai untuk situasi tertentu dan dalam waktu tertentu. 

5. Communication, kemampuan Manager untuk mengirimkan ide dan 

informasi secara efektif kepada orang lain maupun untuk menerima ide 

dan informasi secara efektif dari orang lain. 

6. Decision-Making, kemampuanManager untuk mengenali dan 

mendefinisikan masalah dan kesempatan untuk memperbaikinya dan 

kemudian memilih suatu tindakan yang sesuai untuk memecahkan masalah 

dan memanfaatkan kesempatan. 

7. Time-Management, kemampuan Manager untuk memprioritaskan 

pekerjaan, pekerjaan secara efisien, dan untuk mendelegasikan secara 

tepat. 

1.5.3 Kerjasama (Team Work) 

Kerjasama dilakukan oleh sebuah tim lebih efektif daripada bekerja secara 

individual. Telah banyak riset membuktikan bahwa kerja secara berkelompok 

mengarah pada efisiensi dan efektivitas yang lebih baik. Hal ini sangat berbeda 

dengan kerja yang dilaksanakan oleh perorangan (West, 2002). 

Kerja sama adalah keterlibatan mental dan emosional orang-orang di dalam 

situasi kelompok yang mendorong mereka untuk memberikan kontribusi kepada 

tujuan kelompok atau berbagai tanggung jawab pencapaian tujuan (Dewi, 2006). 

Kerja sama memiliki indikator-indikator sebagai alat ukurnya, yaitu sebagai 

berikut (West, 2002): 

1. Tanggung jawab secara bersama-sama menyelesaikan pekerjaan, yaitu 

dengan pemberian tanggung jawab dapat tercipta kerja sama yang baik. 

2. Saling berkontribusi, yaitu dengan saling berkontribusi baik tenaga 

maupun pikiran akan terciptanya kerja sama. 
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3. Pengarahan kemampuan secara maksimal, yaitu dengan mengarahkan 

kemampuan masing-masing anggota tim secara maksimal, kerja sama akan 

lebih kuat dan berkualitas. 

Team work dalam sebuah organisasi memiliki peran yang sangat penting. 

Team work merupakan suatu kerja sama kelompok yang bertujuan untuk mencapai 

suatu tujuan atau target yang telah disepakati sebelumnya. Sebuah pepatah yang 

mengatakan ringan sama-sama dijinjing dan berat sama-sama dipikul adalah 

merealisasikan suatu Team Workyang solid. Selain beban akan semakin ringan, hasil 

yang dicapai juga akan semakin optimal. Karena itu, untuk membangun Team Work 

yang tangguh maka; 

1. Visi Dan Misi 

Dalam sebuah kelompok organisasi Team work harus benar-benar 

memahami dan mengerti dengan visi dan misi organisasi dengan baik. Jika 

kondisi tersebut telah terpenuhi, maka dengan demikian kelompok akan 

memiliki tujuan yang sama dan semakin mudah merealisasikan 

target/tujuan. 

2. Saling Percaya 

Kepercayaan merupakan sebuah kunci dalam menjalin kerjasama, karena 

dalam setiap permasalahan yang timbul setiap orang dalam organisasi akan 

berusaha semaksimal mungkin dalam mencari solusi pemecahan.  

3. Kesatuan 

Tekankan dalam Team Work bahwa kita adalah suatu kesatuan yang tidak 

terpisahkan. Ibarat sapu lidi, jika bersatu akan memberikan manfaat tetapi 

jika dipisahkan, manfaatnya akan sirna. 

4. Saling Menghormati 

Satu kesatuan tidak terpisah maka setiap orang yang berada dalam satu 

kelompok memiliki fungsi dan peranan yang sangat vital dan penting. 

Maka sama pentingnya dengan sikap saling menghormati agar dapat 

terjalinnya komunikasi yang baik. 

5. Positive Thinking 

Merupakan satu hal fundamental yang harus dimiliki dalam Team Work, 

yang menilai/memvonis baik tidaknya diri seseorang adalah didasarkan 
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oleh apa yang dia kontribusikan dan bukan hanya semata-mata oleh 

penampilan luar. 

6. Kerjasama 

Saling membatu demi mencapai suatu visi dan misi, maka kerjasama dapat 

menjadi faktor utama dalam sebuah Team Work. 

1.5.4 Front OfficeDepartment Job Description 

Front Office atau Kantor Depan merupakan departemen yang vital dalam 

operasional hotel. Front Officemerupakan salah satu departemen ataubagian yang 

langsung memberikan pelayanan kepada tamu, dimulai dari calon tamumengadakan 

pemesanan kamar/pre-arrival sampai tamu tinggal dan berangkat (check-out)darihotel 

(Agusnawar, 2002). 

Ketika tamu memasuki sebuah hotel melalui lobby hotel, maka tamu 

akanlangsung berhubungan dengan stuff/karyawan yang bekerja di kantor depan 

hotel.Oleh karena itu lokasi atau letak kantor depan hotel berada di tempat muda di 

lihat atau diketahui oleh tamu, dimana tamudengan segera mendapatkan pelayanan 

daripetugas kantor depan hotel yaitu diterima dan mendapatkan kamar serta 

informasiyang di perlukan. Front Office department merupakan sumber informasi 

baikmengenai fasilitas yang dimiliki oleh hotel dan produk-produk hotel, sehingga 

staffatau karyawan yang bekerja di kantor depan harus mengetahui fasilitas yang 

dimilikioleh hotel yang dapat di jual serta produknya dan mengetahui kejadian-

kejadian yangsedang berlangsung di hotel dan atupun peristiwa-peristiwa penting di 

luar hotel yangberhubungan dengan kebutuhan tamu.Kantor depan hotel juga 

merupakan pusat kegiatan hotel, dan merupakantempat dimana tamu-tamu hotel 

memberikan kesan pertamanya, juga kesan terakhirterhadap hotel secara keseluruhan. 

Cara menyambut dan menangani tamu ketikamereka pertama kali tiba di hotel.Kantor 

depan hotel juga merupakan pusat pengendalian kegiatan hotel, daribagian ini seluruh 

proses administrasi, komunikasi, dan informasi yang berkaitandengan tamu selama 

menginap di hotel diolah, dikemas dan disajikan sebagai suatuproduk jasa pelayanan 

hotel. Semua keluhan-keluhan tamu yang berkaitan denganpelayanan hotel, baik 

keluhan pelayanan kamar, ataupun keluhan-keluhan tentangpelayanan makanan, 

selalu disampaikan melalui Front Office Department. Tujuan dari kantor depan hotel 

adalah sebagai berikut : 
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1. Meningkatkan tingkat hunian kamar serta pendapatan hotel dari tahun 

ketahun. 

2. Meningkatkan jumlah tamu langganan. 

3. Memenuhi kebutuhan dan kepuasan tamu secara baik, tepat dan 

cepatkepada tamu. 

4. Membentuk citra hotel yang positif. 

Kantor depan hotel memiliki fungsi dalam mewujudkan tujuan dari 

hotel,fungsi tersebut dilakukan oleh petugas kantor depan sehari-hari, adapun fungsi-

fungsitersebut adalah: 

1. Menjual kamar, kegiatan yang dilakukan antar lain: menerima 

pemesanankamar, melakukan pendaftaran tamu, memblok kamar. 

2. Memberikan informasi mengenai seluruh produk, fasilitas, pelayanan 

danaktivitas yang ada di hotel maupun di luar hotel. 

3. Mengkoordinasikan kepada bagian lain yang terkait dalam 

rangkamemenuhi keinginan tamu serta memberikan pelayanan yang 

maksimal. 

4. Melaporkan status kamar yang terkini. 

5. Mencatat, memeriksa pembayaran tamu serta menanggani rekening tamu. 

6. Membuat laporan yang dibutuhkan oleh hotel. 

7. Memberikan pelayanan telekomunikasi untuk tamu. 

8. Memberikan pelayanan barang bawaan tamu. 

9. Menyelesaikan keluhan tamu. 

Selain mempunyai fungsi yang penting Front Office juga berperan 

pentingdalam pelayanan dan pencapaian tujuan hotel yakni memberikan pelayanan 

yangdiharapkan oleh tamu, membentuk citra hotel dan pendapatan maksimal. Peranan 

itu antara lain: 

1. Pemberi informasi 

Petugas kantor depan diharapkan mampu memberikan informasiyang jelas, 

benar dan cepat tentang produk, fasilitas, aktivitas,pelayanan yang ada di 

hotel maupun di luar hotel, informasi yangdiberikan tidak hanya terbatas 

untuk tamu tetapi informasi yangdibutuhkan oleh kolega/teman sejawat 

lainnya. 
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2. Penjual(Sales Person) 

Petugas kantor depan diharuskan mempunyai jiwa menjual, 

selaindikarenakan fungsi utama menjual produk hotel, bagian ini 

adalahbagian yang sering berhubungan langsung dengan tamu hotel. 

3. Wakil manajemen  

Petugas kantor depan dalam keadaan tertentu dapat berperansebagai wakil 

manajemen untuk mengatasi/menyelesaikan masalahyang timbul di luar 

jam kerja manajemen 

4. Penyimpan data 

Sumber data kegiatan hotel banyak berasal dari laporan yang dibuatoleh 

petugas kantor depan dan penyi 

mpanan data tersebut juga dibagian kantor depan, oleh sebab itu data yang 

dibuat dan disimpanharus selalu terkini, sehingga manajemen dapat 

membuat keputusandan kebijakan yang tepat untuk masa yang akan datang 

5. Diplomatis 

Petugas kantor depan pada situasi dan kondisi tertentu diharapkanmampu 

melakukan tindakan secara diplomatis sehingga dapatmenjaga hubungan 

yang baik dengan tamu dan pihak lain. 

6. Pemecah masalah 

Petugas kantor depan diharapkan dapat memecahkan masalah yangdialami 

oleh tamu, tak terkecuali masalah yang berasal dari bagianlain. 

7. Humas 

Petugas kantor depan berperan secara baik, aktif dalam berhubungan 

dengan tamu dan masyarakat sekitar agar terjadihubungan yang harmonis 

dan berdampak pada pembentukan citrahotel yang baik (Suwithi, 2008). 

 

1.1 Metode Penelitian 

1.1.1 Setting Penelitian 

1.1.1.1 Objek Penelitian 

Dalam penyusunan, tugas akhir ini menggunakan Team Leader Front Office dan 

Front Desk Agent sebagai objek yang di observasi terkait implementasi Leadership, 

Managerial Skill dan Team Work di Best Western PapilioHotel Surabaya 
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1.1.1.1 Lokasi Penelitian 

Lokasi yang digunakan dalam penelitian ialah tempat penulis melakukan PKL yakni 

diBest Western PapilioHotel Surabaya yang berlokasi di Jl. Ahmad Yani No. 176-

178, Gayungan, Kec. Gayungan, Kota Surabaya, Jawa Timur 60235. 

1.1.1.1 Waktu Penelitian 

Dimulai penelitian sejak pertama kali memulai PKL yaitu pada tanggal 23 Desember 

2019 – sampai dengan selesai. 

 

1.1.1. Teknik Pengumpulan Data 

1.1.1.1 Penelitian Lapangan (Field Research) 

Pengambilan data-data untuk penyusunan Tugas Akhir diperoleh langsung dari Best 

Western PapilioHotel Surabaya melalui observasi. Selama enam bulan mengamati 

langsung dengan ikut serta dalam operasional sebagai Front Desk Agent saat 

melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) 

1.1.1.1 Penelitian Kepustakaan 

Data-Data yang diperoleh dengan jenis penelitian ini bersasal dari buku-buku dan 

sumber pustaka lainnya. 

1.1.1.1 Wawancara 

Wawancara langsung denganTeam LeaderFront OfficeTeamHotel Best Western 

Papilio Surabaya dan Front Desk Agent Teammelakukan tanya jawab mengenai 

pengaruh Leadership, Managerial SkilldanTeam work terhadap kinerja Front Office. 

 

 

 

 

 

 


