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ABSTRAK 



Adella, Lerian Rizky.2019. Penerapan Knowledge Management terhadap kinerja Front 

Desk   Agent di Vanilla Hotel Batam. Proyek Akhir Program Studi Manajemen 

Divisi Kamar Politeknik Pariwisata Batam. Pembimbing ; Andri Wibowo, 

SE.,M.Par. 

  

  Manajemen pengetahuan ( Knowledge Management ) merupakan dasar dari sebuah 

efektivitas dan efesiensi dalam operasional bisnis suatu perusahaan yang juga menjadi 

pendukung daya saing perusahaa dalam berkompetisi. 

 Dalam hal ini,  kinerja pegawai Front Desk Agent menjadi kunci dalam memberikan 

kepuasan kepada setiap tamu yang ada di hotel, dikarenakan pegawai Front Desk Agent 

merupakan tempat pertama dan terakhir yang dijumpai oleh tamu sehingga kesan pertama dan 

terakhir dibentuk oleh Front Desk Agent . 

Penelitian yang dilaksanakan oleh penulis menggunakan penelitian deskriptif dengan 

pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif dilakukan secara intensif, dimana penulis 

juga ikut berpartisipasi dalam mencatat hal-hal yang terjadi di lapangan. 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya sebuah pengetahuan ( Knowledge ) 

dalam bekerja baik di suatu organisasi maupun perusahaan. Dalam penelitian ini penulis juga 

mencari tahu tentang penerapan Knowledge Management yang dilaksanakan ketika 

operasional sedang berlangsung. 

Dalam pelaksanaannya Knowledge Management  di Vanilla Hotel Batam saat ini dapat 

dikatakan sudah terlaksana dengan cukup baik, dikarenakan seluruh kinerja karyawan Front 

Desk Agent telah memahami tentang pehamahan informasi dan Knowledge Management itu 

sendiri. Hal ini juga di dukung dengan adanya System hotel yang mendukung pelaksanaan 

operasional hotel. 

 

Kata Kunci :   Knowledge Management , Front Desk Agent . 
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ABSTRACT 



 

Adella, Lerian Rizky. 2019. Practice of Knowledge Management against performance of         

Front Desk Agents at Vanilla Hotel Batam. Final Project of Program Study Room 

Division Management, Batam Tourism Polytechnic. Coaching Lecturer ; 

               Andri Wibowo, SE., M.Par. 

 

 

           Knowledge management is the basis of an effectiveness and efficiency in the business 

operations of a company which also supports the competitiveness of companies in competition. 

            

          In this case, the performance of Front Desk Agent employees is the key in providing 

satisfaction to every guest in the hotel, because Front Desk Agent employees are the first and 

last place encountered by guests so that the first and last impression is formed by the Front 

Desk Agent. 

 

       Research conducted by the author uses descriptive research with a qualitative approach. 

Qualitative research methods are carried out intensively, where the author also participates in 

recording the things that happen in the field. 

 

       This research is motivated by the importance of knowledge (Knowledge) in working both 

in an organization and company. In this study the authors also find out about the application 

of Knowledge Management which is carried out when operations are in progress. 

 

       In the implementation of Knowledge Management at the Vanilla Hotel Batam today it can 

be said that it has been done quite well, because all the performance of Front Desk Agent 

employees have understood the understanding of information and Knowledge Management 

itself. This is also supported by the existence of a hotel system that supports the implementation 

of hotel operations. 

 

 

Keywords: Knowledge Management, Front Desk Agent. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Keberhasilan sektor pariwisata di Indonesia tidak lepas dari dukungan sarana 

pariwisata, seperti perhotelan, transportasi, akomodasi, restoran, pemandu wisata dan 

lain-lain. Melihat perkembangan dan peningkatan dari tahun ketahun, jasa pelayanan 

bidang perhotelan mengalami perkembangan yang terus meningkat sehingga 

menimbulkan persaingan yang ketat dalam dunia pariwisata, khususnya perhotelan. 

Peranan hotel sebagai sarana akomodasi menjadi sangat penting bagi dunia bisnis dan 

pariwisata, terutama hotel-hotel yang berlokasi di daerah strategis yang sering di 

kunjungi oleh orang-orang yang melakukan kegiatan bisnis, maupun pariwisata. 

Industri pariwisata di Indonesia dalam dekade ini sedang mengalami perkembangan 

yang cukup pesat. sehingga banyak berdampak pada sektor terkait, Salah satu sektor 

yang dipengaruhi oleh perkembangan pariwisata yaitu sektor akomodasi pariwisata, 

salah satunya adalah sektor akomodasi berupa hotel. 
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Pada umumnya, seluruh hotel terutama hotel bintang tiga sampai bintang lima 

memliki prinsip dasar yang sama dalam melayani pelanggannya yaitu dengan sopan, 

ramah dan penuh perhatian. Ketiga unsur prinsip dasar dalam melayani pelanggan ini 

tidak dapat di pisah-pisah dan sudah terbukti merupakan kunci sukses layanan yang 

memuaskan yang diberikan pihak hotel pada pelanggannya.  

 Hal utama yang harus di prioritaskan oleh perusahaan hotel adalah kelengkapan 

fasilitas, kenyamanan, keamanan dan pelayanan yang prima guna tercapainya kepuasan 

pelanggan, sehingga keberadaan hotel dapat terus bertahan, bersaing dan dapat 

mengusai pasar. 

Adapun yang menjadi salah satu faktor penghambat terlaksananya Knowledge 

Management pada proyek akhir ini di Vanilla Hotel Batam adalah kurangnya 

penerimaan General Information kepada seluruh pegawai Front Desk Agent secara 

merata, yang selanjutnya yaitu kurangnya Punctualiti pegawai saat jam operasional 

berlangsung. 

Sedangkan Front Desk Agent sebagai salah satu petugas yang bekerja dalam 

suatu hotel, merupakan karyawan yang ikut menentukan atau membentuk citra hotel 

dan merupakan penghubung dan penyaji informasi, instruksi maupun pengarahan 

kepada berbagai bagian atau department. 
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Front Desk Agent dalam suatu hotel disebut sebagai pembentuk citra (image 

builer) hotel. Hal ini dikarenakan Front Desk Agent merupakan tempat pertama dan 

terakhir yang dijumpai tamu, sehingga kesan pertama dan kesan terakhir terbentuk di 

Front Desk Agent ini. Setiap tamu yang datang kesuatu hotel mempunyai harapan untuk 

dapat menikmati segala fasilitas yang lengkap dan dilayani sebaik-baiknya, sesuai 

dengan besarnya uang yang mereka belanjakan. Sambutan yang ramah dari setiap 

karyawan terutama bagian Front Desk Agent menjadi kunci  kepuasan tamu hotel. 

Keluhan tamu terhadap kurangnya fasilitas yang dirasa sangat mengurangi 

kenyamanan, dapat mengakibatkan tamu pindah ke hotel lain.  Semua keluhan biasanya 

disampaikan  oleh tamu melalui kantor depan (Front Desk Agent) dan petugas Front 

Desk Agent berperan untuk segera menindak lanjuti keluhan-keluhan tersebut.   

Dengan demikian, pengetahuan (knowledge), merupakan dasar dari efektivitas 

dan efisiensi operasi bisnis perusahaan yang juga menjadi pendukung daya saing 

perusahaan dalam berkompetisi. Sifat dari pengetahuan yang masih implisit dan 

dimiliki oleh individu-individu perusahaan  tersebut dapat saja hilang dari lingkungan 

perusahaan dikarenakan oleh mutasi kerja atau pindah kerja ke perusahaan lain yang 

menjadi kompetitor. Maka jika sebuah perusahaan kehilangan pengetahuan tersebut 

akan menjadi sebuah kerugian yang sangat besar. Oleh karena itulah sebuah manajemen 

pengetahuan perlu diterapkan dalam setiap perusahaan baik bisnis maupun tidak agar 

setiap pengetahuan yang dimiliki oleh entitas perusahaan terakomodasi secara tepat dan 

dapat dimanfaatkan di kemudian hari. Knowledge Management (KM) dapat 

diklasifikasikan berdasarkan dua sisi ,yaitu secara operasional dan strategis. Knowledge 

Management secara operasional artinya 
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manajemen pengetahuan merupakan aktifitas perusahaan atau organisasi, 

dimana terjadi pengembangan dan pemanfaatan pengetahuan.Penelitian ini 

dilatarbelakangi oleh pentingnya sebuah pengetahuan ( Knowledge ) dalam bekerja 

baik di suatu organisasi maupun perusahaan. Dalam penelitian ini penulis juga 

mencari tahu tentang penerapan Knowledge Management yang dilaksanakan ketika 

operasional sedang berlangsung. 

Dengan Latar Belakang ini maka  penulis  tertarik untuk mengambil  judul pada 

penelitian proyek akhir ini yaitu, “Penerapan Knowledge Management terhadap 

kinerja Front Desk Agent di Hotel Vanilla Batam”. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana kinerja pegawai Front Desk Agent dalam menerapkan  Knowledge 

Management di Vanilla Hotel Batam ? 

2. Bagaimana Process yang dibutuhkan dalam menerapkan Knowledge Management di 

Vanilla Hotel Batam? 

3. Bagaimana penerapan Technology yang ada di Vanilla Hotel Batam dalam menerpakan 

Knowledge Management ? 

C. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis merupakan persyaratan sementara atau dugaan jawaban sementara yang 

paling memungkinkan dan masih harus dibuktikan melalui penelitian. Dugaan jawaban ini 

bermanfaat bagi penelitian agar proses penelitian lebih terarah. Dengan kata lain, hipotesis 

merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian.Menurut  Sugiyono 

(2012:64) dikatakan bahwa:  

“Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, 

dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat 

pertanyaan.”  
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Berdasarkan kerangka pemikiran dan rumusan masalah yang telah dikemukakan 

sebelumnya, maka penulis mengambil hipotesis sementara dalam memecahkan masalah 

tersebut, bahwa : 

H1 : Kinerja Pegawai Front Desk Agent di Vanilla Hotel Batam sudah cukup baik 

dalam menerapkan Knowledge Management yang ada. 

H2 :Process yang diterapkan Vanilla Hotel Batam dalam menerapkan Knowledge 

Management sudah sesuai dengan yang sebagaimana mestinya. 

H3 : Technology yang dipakai oleh Vanilla Hotel Batam sudah memadai untuk 

menerapkan Knowledge Management yang ada. 

D. Batasan Permasalahan 

Penulis membatasi permasalahan pada Penerapan Knowledge Management terhadap 

kinerja Front Desk Agent di Vanilla Hotel Batam. 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang di dapat dalam melakukan penelitian pada proyek akhir  ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagi Hotel 

Untuk mengetahui penerapan Knowledge Management terhadap kinerja Front Desk 

Agent ,sehingga hotel dapat meningkatkan ilmu pengetahuan kantor depan yang 

baik dan benar kepada karyawannya agar dapat memeberi pelayanan yang terbaik 

kepada tamu. 

2. Bagi Akademik 

Sebagai sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan kantor 

depan di bidang pariwisata mengenai penerapan Knowledge Management terhadap 

kinerja Front Desk Agent. 

3. Bagi Peneliti 
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Untuk menambah wawasan tentang Knowledge Management terhadap kinerja 

Front Desk Agent dengan mengaplikasikan teori teori yang ada. 

4. Bagi Pembaca 

Untuk mempelajari dan menjadikan penelitian ini sebagai referensi dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan dan penerapan dalam kegiatan praktik yang 

sebenarnya. 

F. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang diharapkan dari penelitian proyek akhir ini adalah untuk membangun 

sistem informasi Knowledge Management yang digunakan ,untuk menyimpan dan 

memanfaatkan knowledge yang dimiliki pegawai Front Desk Agent sehingga 

mempermudah pegawai  Front Desk Agent  untuk menemukan solusi dari masalah yang 

dihadapi dimana masalah tersebut sudah pernah terjadi baik oleh pegawai itu sendiri 

maupun pegawai kantor depan lainnya. 

G. Defenisi Operasional 

1. Penerapan 

Menjalankan kaidah yang sebenarnya sesuai  dengan apa yang telah ditetapkan 

dalam mencapai sesuatu. 

2. Knowledge Management 

Melakukan tata kelola terhadap proses pembelajaran individu dan organisasi. 

3. Kinerja 

Pencapaian terhadap tugas-tugas yang dapat merefleksikan tingkat pekerjaan 

karyawan. 
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4. Front Desk Agent  

Salah satu Department yang langsung memberikan pelayanan kepada tamu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                    BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 
 

A. Landasan Teoritis 

1. Pengertian Penerapan 

Penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan, baik secara individu 

maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. 

Cahyononim dalam J.S Badudu dan Sutan Mohammad Zain (2010:1487) “penerapan 

adalah hal, cara atau hasil”. 

2. Pengertian Knowledge Management 

Menurut Dr. Manerep Pasaribu (Knowledge,innovation,and entrepreneurship 

2016:86) adalah tata kelola terhadap proses pembelajaran individu dan organisasi,serta 

membangun collective intelligence dalam kolaborasi pembelajaran,sehingga perusahaan 

mendapatkan manfaat sebesar-besarnya dari penggunaan asset pengetahuan yang ada dan 

berkembang di perusahaan tersebut. 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa Knowledge Management adalah suatu proses untuk 

mencari, menemukan, menyimpan, dan membagikan Knowledge (keahlian, keterampilan, 

pengalaman, dan jaringan) yang dimiliki oleh individu individu didalam sebuah organisasi 

kepada organisasi dan individu-individu lainnya yang ada dalam organisasi tersebut. 
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3. Tipe  Knowledge Management 

Secara umum proses ini dapat di kategorikan dalam dua bentuk yaitu knowledge 

management  yang mencakup semua lini dalam perusahaan dan knowledge management 

yang dilakukan dalam satu departemen, bisnis unit atau fungsi bisnis tententu. Dan pada 

tahap awal knowledge management atau manajemenpengetahuan bisa dimulai dari 

lingkungan yang kecil seperti departemen, fungsi ataupun unit bisnis, sehingga proses  

pembudayaan knowledge management akan lebih mudah dikontrol dan dievaluasi. Proses 

knowledge management dapat di klasifikasikan dalam beberapa tipe yaitu : 

a. Mengumpulkan dan menggunakan ulang pengetahuan terstruktur. Pengetahuan 

sering tersimpan dalam beberapa bagian dari output yang dihasilkan organisasi 

/ perusahaan, seperti disain produk, proposal dan laporan proyek, prosedur-

prosedur yang sudah dimplementasikan dan terdokumentasikan dan kode-kode 

software yang mana semuanya dapat dipergunakan ulang untuk mengurangi 

waktu dan sumber yang diperlukan untuk membuatnya kembali.  

b. Mengumpulkan dan berbagi pelajaran yang sudah dipelajari (lessons learned) 

dari praktek-praktek. Tipe ini mengumpulkan pengetahuan berasal dari 

pengalaman yang harus diinterpretasikan dan diadopsi oleh user dalam kontek 

yang baru. Proyek ini biasanya melibatkan sharing pengetahuan atau pelajaran 

melalui database. 

c. Mengidentifikasi sumber dan jaringan kepakaran. Projek ini bermaksud untuk 

menjadikan kepakaran lebih mudah terlihat dan mudah di akses bagi setiap 

karyawan. Dalam hal ini adalah untuk membuat fasilitas koneksi antara orang 

yang mengetahui pengetahuan dan orang yang membutuhkan pengetahuan.  
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d. Membuat struktur dan memetakan pengetahuan yang diperlukan untuk 

meningkatkan performansi. Projek ini memberikan pengaruh seperti pada 

proses pengembangan produk baru atau disain ulang proses bisnis dengan 

menjadikan lebih explisit atau terbuka dari pengetahuan yang diperlukan pada 

tahap-tahap tertentu. 

Mengukur dan mengelola nilai ekonomis dari pengetahuan. Banyak perusahaan 

mempunyai aset intelektual yang terstuktur, seperti hak paten, 

e. copyright, software licenses dan database pelanggan. Dengan mengetahui 

semua aset-aset ini memungkinkan perusahaan untuk membuat revenue dan 

biaya untuk perusahaan.Menyusun dan menyebarkan pengetahuan dari sumber-

sumber external. Perubahan lingkungan bisnis yang cepat dan tidak menentu 

telah meningkatkan kepentingan dan kesungguhan pada business intelligence 

system. Dalam proyek ini perusahaan/organisasi berusaha mengumpulkan 

semua laporan dari luar yang berhubungan dengan bisnis. Dalam projek ini 

diperlukan editor dan analis untuk menyusun dan memberikan konteks terhadap 

informasi-informasi yang diperoleh tersebut. 

4. Tujuan Knowledge Management 

Implementasi knowledge management akan memberikan pengaruh positif terhadap 

proses bisnis perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung, beberapa manfaat 

knowledge management bagi perusahaan antara lain:  

a. Penghematan waktu dan biaya. Dengan adanya sumber pengetahuan yang 

terstruktur dengan baik, maka perusahaan akan mudah untuk menggunakan 

pengetahuan tersebut untuk konteks yang lainnya, sehingga perusahaan 

akan dapat menghemat waktu dan biaya. 
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b. Peningkatan aset pengetahuan. Sumber pengetahuan akan memberikan 

kemudahaan kepada setiap karyawan untuk memanfaatkannya, sehingga 

proses pemanfaatan pengetahuan di lingkungan perusahaan akan 

meningkat, yang akhirnya proses kreatifitas dan inovasi akan terdorong 

lebih luas dan setiap karyawan dapat meningkatkan kompetensinya.  

c. Kemampuan beradaptasi. Perusahaan akan dapat dengan mudah beradaptasi 

dengan perubahan lingkungan bisnis yang terjadi.  

d. Peningkatan produktfitas. Pengetahuan yang sudah ada dapat digunakan 

ulang untuk proses atau produk yang akan dikembangkan, sehingga 

produktifitas dari perusahaan akan meningkat. 

5. Elemen Knowledge Management 

Ada tiga elemen penting yang saling berkaitan saat ingin menerapkan knowledge 

management,Alvin Soleh  (2011:30) yaitu:  

a. People: sebagai pelaku dari proses pengetahuan  

b. Process: memastikan bahwa knowledge management dibutuhkan dalam 

proses bisnis.  

c. Technology: alat pendukung dari proses pengetahuan.  

6. Indikator Knowledge Management 

Menurut Alvin Soleh (2011:33) indikator knowledge management adalah :  

a. Identifikasi Pengetahuan  

b. Refleksi Pengetahuan 

c. Berbagi Pengetahuan  

d. Penggunaan Pengetahuan 

 



7. Pengertian Hotel 

Sulastiyono ( 2011:5 ), Adalah suatu perusahaan yang dikelola oleh pemiliknya 

dengan menyediakan pelayanan berupa makanan,minuman,dan beberapa fasilitas 

pendukung lainnya kepada orang-orang yang melakukan perjalanan dan mampu membayar 

dengan jumlah yang wajar sesuai dengan pelayanan yang diterima tanpa adanya perjanjian 

khusus. 

Sedangkan dalam SK Menteri kepariwisataan dan pusat Telekomunikasi No.KM 

37/PW.340/MPPT-86,Merupakan suatu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian 

atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa penginapan,makanan,dan minuman,serta 

jasa penunjang lainnya bagi umum yang dikelola secara komersial. 

Berdasarkan beberapa defenisi para ahli diatas,maka penulis menyimpulkan bahwa 

Hotel adalah sebagai salah satu usaha dibidang jasa yang merupakan sarana pendukung 

kegiatan pariwisata,dimana pengelolaannya dilakukan secara professional dan didukung 

oleh tenaga kerja yang memiliki keterampilan yang baik dalam bidang perhotelan. 

8. Pengertian Front Office / Front Desk Agent 

 

Pada umumnya, Front Office terletak di bagian depan sebuah hotel supaya mudah 

dilihat tamu dan diperluas dengan adanya lobi sebagai ruang gerak bagi tamu. Front Office 

memiliki peran dan fungsi yang sangat vital dalam penyelenggaraan layanan hotel. 

Sedemikian pentingnya departemen Front Ofice ini, maka Agus Sambodo dan Bagyono 

(2006 : 42-44) menjelaskan peranan penting Front Office sebagai berikut: Pusat Syaraf, 

Sumbu, dan Jantung Hotel . 

Apabila Front Office tidak berfungsi dengan baik atau tidak menjalankan 

peranannya dengan baik, maka operasional departemen lain tentu akan terganggu. Akibat 

yang ditimbulkan lebih jauh tentunya akan mempengaruhi jalannya roda penyelenggaraan 



hotel secara keseluruhan. Semua petugas yang terlibat di dalam, baik itu resepsionis, 

reservasionis, porter, operator telepon, kasir dan lain sebagainya harus memiliki 

pengetahuan dan memahami seluk beluk produk yang akan dijual, termasuk memahami 

perilaku dan keinginan tamu sebagai pengguna. Peran sebagai Administrator Sebagai 

sebuah departemen, Kantor Depan juga berkewajiban melaksanakan tugastugas yang 

berhubungan dengan administrasi, seperti pencatatan reservasi. 

Pendaftaran tamu, pencatatan barang-barang titipan, pencatatan pembayaran, serta 

laporan-laporan statistik dan keuangan.  Koordinator Pelayanan Peran Front Office sebagai 

koordinator pelayanan dapat dilihat dari alur kedatangan tamu. Koordinasi pertama dimulai 

dari Front Office Seluruh informasi dan data kedatangan tamu yang masuk melalui 

reservasi diinformasikan dan harus diketahui oleh seluruh departemen yang berkaitan. 

Sumber Informasi Para tamu umumnya menghubungi petugas yang berada di Front Office 

bila membutuhkan sesuatu, tidak memandang jenis keperluannya.  

Tamu menganggap semua petugas hotel adalah sumber informasi yang mengetahui 

segala sesuatu tentang hotel  dan wilayah sekitarnya. Oleh karena itu, semua petgas Front 

Office harus membekali diri dengan informasi, baik mengenai fasilitas hotel dan 

layanannya maupun informasi tentang luar hotel, seperti objek wisata, pusat penukaran 

uang asing, tempat hiburan, dan lain-lain. Selain bagi tamu, Front Office juga merupakan 

sumber informasi bagi departemen-departemen lain. Dengan demikian, Front Office dapat 

juga disebut sebagai pusat komunikasi. Pembentuk Citra (Image Builder) Peran Front 

Office dianggap paling berat adalah sebagai pembentuk kesan bagi tamu. Tamu yang 

memesan kamar akan menghubungi petugas reservasi, kemudian saat check in akan 

disambut oleh resepsionis.  

Pada saat akan check out tamu akan menghubungi kasir yang juga merupakan 

bagiam dari Kantor Depan. Sedangkan pengertian Front Desk Agent atau disebut Penerima 



Tamu atau Receptionist adalah petugas yang bekerja di meja depan.Tugasnya adalah 

menangani registrasi tamu, memberikan pelayanan sebelum tamu menginap, serta 

menangani check-out tamu, beserta pembayarannya. Tugas pokok Receptionist/ Front Desk 

Agent (FDA) adalah: 

a. Menyambut tamu yang datang di front desk dengan ramah dan sopan; 

b. Melakukan pendaftaran tamu 

c. Mencatat uang deposit tamu untuk menginap 

d. Menangani tamu check-out 

e. Melayani penukaran mata uang asing ke mata uang lokal 

f. Memasukkan tamu yang sudah check-in dalam satu laporan harian dan 

g. Menghitung dan bertanggung jawab atas uang transaksi selama staff tersebut 

bertugas pada hari tersebut 

9. Kinerja Pegawai Kantor Depan 

Kinerja (performance) mengacu kepada kadar pencapaian tugas-tugas yang 

membentuk sebuah pekerjaan karyawan. Kinerja merefleksikan seberapa baik karyawan 

memenuhi persyaratan sebuah pekerjaan.Pengertian kinerja adalah hasil kerja secara 

kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan fungsinya 

sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Pada dasarnya kinerja 

merupakan sesuatu hal yang bersifat individual, karena setiap karyawan memiliki tingkat 

kemampuan yang berbeda-beda. Selain itu, kinerja karyawan juga dipengaruhi oleh tingkat 

pendidikan, inisiatif, pengalaman kerja, dan motivasi karyawan.Menurut Mondy dalam 

Choirina (2014:11), kriteria (standart) kinerja yang paling umum adalah sifat-sifat 

karyawan tertentu seperti sikap, penampilan, dan inisiatif adalah dasar untuk beberapa 

evaluasi. 



Kinerja merupakan hasil pekerjaan yang dicapai oleh seseorang berdasarkan 

tuntutan persyaratanpersyaratan pekerjaan. Suatu pekerjaan mempunyai persyaratan 

tertentu untuk dapat dilakukan dalam mencapai tujuan yang disebut juga sebagai standar 

pekerjaan (Bangun, dalam Choirina 2014). Standar kinerja dapat dijadikan dasar dalam 

penilaian setiap pekerjaan.Menurut Bangun dalam Choirina (2014:11), menyebutkan 

indikator kinerja dalam suatu pekerjaan dapat diukur melalui : 

 a. Jumlah pekerjaan  

 b. Kualitas pekerjaan 

 c. Ketepatan waktu 

 d. Kehadiran  

 e. Kemampuan kerja sama 

10. Hubungan Antara Knowledge Management dan Kinerja Pegawai 

Untuk menghasilkan kinerja yang baik, maka perusahaan membutuhkan sistem 

yang baik pula. Sistem ini bukan hanya peraturan atau standar yang ada melainkan juga 

melibatkan pihak-pihak yang terkait langsung yaitu sumber daya manusianya. Salah satu 

sistem manajemen yang menawarkan suatu disiplin yang memperlakukan intelektual 

sebagai aset yang dikelola adalah knowledge management (Honeycutt, 2002), yang diukur 

dengan 3 variabel yaitu personal knowledge, job procedure, dan technology.Dalam 

prakteknya knowledge management dapat menjadi guidance tentang pengelolaan 

intangible asset yang menjadi pilar perusahaan dalam menciptakan nilai. Perusahaan perlu 

mengetahui sejauh mana knowledge management berperan di dalam meningkatkan kinerja 

karyawan khususnya di indusrti perhotelan. 

B. Peneltian Terdahulu  yang Relevan 

N

O 

JUDUL PENULIS VARIABEL 

PENELITIAN 

PERSAMAAN PERBEDAAN 



1 Pengaruh 

kepemimpinan 

visioner, 

budaya 

organisasi dan 

manajemen 

pengetahuan 

terhadap 

komitmen 

organisasi 

Iseu 

Tresiana 

Jurnal 

Equilibrium

, Vol. 5, No. 

9 2009 : 42-

62 

Kepeminpinan 

visioner (X1 ) 

Budaya 

organisasi 

 ( X2) 

Manajemen 

pengetahuan 

 ( X3) 

Komitmen 

Organisasi ( 

Y) 

Sama sama 

meneliti 

tentang 

manajemen 

pengetahuan 

Varabel 

 ( Y ) yang 

digunakan 

berbeda 

2 Mekanisme 

kerja 

receptionist 

dalam 

meningkatkan 

pelayanan 

tamu di The 

Sunan Hotel 

Solo 

 

 

Nunik 

Sulastri   

C9406067 

(2008 ) 

Receptionist 

 ( X) 

Pelayanan 

Tamu ( Y ) 

Sama sama 

meneliti 

kinerja 

karyawan pada 

front office 

yaitu 

receptionist 

Tidak 

menggunakan 

Variabel 

manajemen 

pengetahuan 

sebagai 

Variabel X 

3 Pengaruh 

kualitas 

pelayanan 

Destiana 

Baetie  

Kualitas 

pelayanan (X ) 

Sama sama 

meneliti 

Variabel Y 

yang 



terhadap 

kepuasan tamu 

di Hotel 

Niagara 

Parapat  

(JOM FISIP 

Vol. 5 No. 1 

– April 

2018) 

Kepuasan 

Tamu (Y ) 

tentang kinerja 

pelayanan 

digunakan 

berbeda 

4 Pengaruh 

Knowledge 

Management 

terhadap 

kinerja 

karyawan front 

office di Hotel 

Plaza 

Surabaya 

Jurnal 

Manajemen 

Perhotelan, 

VOL.3, 

NO.2, 

September  

2007: 80-88 

Knowledge 

Management  

( X ) 

Kinerja 

Karyawan 

Front Office 

Sama sama 

meneliti 

tentang 

knowledge 

management 

pada Variabel 

X 

Objek studi 

kasus yang 

berbeda  

5 Pengaruh  

Komunikasi 

Organisasi 

terhadap 

Knowledge 

Sharing pada 

kinerja 

karyawan 

Agnes 

Triana 

Hamidah 

Nayati 

Utami Ika 

Ruhana 

Jurnal 

Administras

i Bisnis  

(JAB)|Vol. 

Komunikasi 

Organisasi 

 ( X ) 

Knowledge 

Sharing (X1) 

Kinerja 

Karyawan  

( Y ) 

 

Sama sama 

menenliti 

kinerja 

karyawan pada 

Variabel Y 

Variabel X 

yang 

digunakan 

berbeda 
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Juni  2016 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penerapan 

Knowledge 

Management 

pada 

perusahaan 

otomotif di 

PT.Astraindo 

Jaya 

Mobilindo 

Jurnal 

SIMETRIS, 

Vol 7 No 2 

November 

2016 

Knowledge 

Management 

 ( X ) 

Perusahaan 

otomotif ( Y ) 

Sama sama 

meneliti 

Knowledge 

Management 

pada Variabel 

X 

Variabel Y 

yang 

digunakan 

berbeda 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengaruh 

Knowledge 

Management 

terhadap 

kinerja 

karyawan di 

PT. SMS 

Kotawaringin  

Desi Putri 

Wijayanti1)

, Didi 

Sundiman2) 

DeReMa 

Jurnal 

Manajemen 

Vol. 12 No. 

1, Mei 2017 

Knowledge 

Management 

 ( X ) 

Kinerja 

Karyawan 

 ( Y ) 

 Sama sama 

meneliti 

tentang 

Knowledge 

Management 

pada Variabel 

X 

Objek 

Penelitian 

yang diteliti 

berbeda pada 

Variabel Y 

 

Tabel 2.1 Penelitian yang  terdahulu 



Sumber: jurnal-jurnal online  terkait 

C. Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka berpikir 

Sumber : Penulis 

 

 

 

Knowledge Management Kinerja Front Desk Agent 

 

Hotel Vanilla Batam 

                Front Office Department 

People Process 

Technology 



BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. 

Penelitian kualitatif deskriptif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial 

dari sudut atau perspektif partisipan. partisipan yang dimaksud dalam penelitian ini  

adalah orang-orang yang diajak wawancara,diobservasi,dan diminta memberikan 

pendapat, pemikiran, persepsinya .Strategi penelitian bersifat fleksibel,menggunakan 

aneka kombinasi dari tekhnik-tekhnik untuk mendapatkan data yang valid( 

Sukmadinata,2009:94).Metode penelitian kualitatif dilakukan secara intensif,peneliti 

juga ikut berpartisipasi di lapangan,mencatat secara hati-hati apa yang 

terjadi,melakukan analisis  terhadap berbagai dokumen yang ditemukan di 

lapangan,dan membuat laporan penelitian secara mendetail ( Sugiyono,2015:16). 

Dalam penelitian kualitatif manusia merupakan instrument penelitian dan 

hasil penulisannya berupa kata kata atau pernyataan yang sesuai dengan keadaan yang 

sebenarnya. 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Hotel Vanilla, Jl. Pembangunan, Batu Selicin, Lubuk Baja blok VI , Batam, 

Kepulauan Riau 29444. 

2. Waktu Penelitian 

Penulis melakukan penelitian terhitung dari tanggal 18 september 2019 sampai 

dengan selesai. 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi penelitian  



Populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah keseluruhan karyawan di 

department front office yang terdiri dari 5 orang Front desk agent,2 orang Bellboy, 1 

orang Supervisor, 1 orang Room Division Manager,dan 1 orang  Front Desk Agent 

.Maka total populasi yang diambil berjumlah 10 orang. Menurut Arikunto (2013: 173) 

populasi adalah keseluruhan dari subjek penelitian. Jadi yang dimaksud populasi adalah 

individu yang memiliki sifat yang sama walaupun prosentase kesamaan itu sedikit, atau 

dengan kata lain seluruh individu yang akan dijadikan sebagai obyek penelitian. 

Sedangkan Sugiyono (2013: 117) populasi adalah generalisasi yang terdiri atas 

obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk kesimpulannya. 

2. Sampel Penelitian 

Arikunto (2013: 174) berpendapat bahwa sampel adalah sebagian atau wakil 

populasi yang diteliti. Sedangkan menurut sugiyono (2013: 118) sampel adalah 

bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.pada 

penelitian ini objek yang akan diteliti adalah keseluruhan karyawan yang ada di 

department Front office.  

Sampel penelitian ini ditentukan sebanyak 10 orang atau seluruh karyawan yang 

berada di front office department  Vanilla Hotel Batam dengan alasan karna 

populasinya dibawah 100.maka sesuai dengan pendapat Arikunto(2010) yaitu 

apabila populasi kurang dari 100, maka sampel di ambil dari keseluruhan populasi 

yang ada sehingga disebut  penelitian populasi.Maka berdasarkan tekhnik 

Arikunto(2010), peneliti memutuskan jumlah sampel yang diambil sebanyak 

populasi yang ada yaitu 10 orang. 



D. Tekhnik Sampling 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik 

Nonprobability yaitu sampel jenuh atau sering disebut total sampling. Menurut 

Sugiyono (2013: 124) sampel jenuh yaitu teknik penentuan sampel dengan cara 

mengambil seluruh anggota populasi sebagai responden atau sampel. Jadi sampel 

dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan di front office department yang ada di 

Vanilla Hotel-Batam. 

E. Sumber Data 

Data adalah bahan keterangan tentang suatu objek penelitian ( 

Bungin,2013:123).Dalam teori penelitian kualitatif,agar sebuah penelitian dikatakan 

berkualitas,data yang dikumpulkan harus lengkap.Data tersebut terdiri dari: 

1. Data Primer 

Adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti 

atau hubungan dengan objek yang diteliti. Data tersebut bias diperoleh langsung 

dari personal yang diteliti atau berasal dari lapangan (Tika,2006:57).Dalam hal 

ini,data primer bersumber dari data lapangan yang dikumpulkan langsung oleh 

penulis di Vanilla Hotel Batam. 

2. Data Sekunder 

Adalah data yang terlebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh instansi di 

luar penelitian itu sendiri,Dalam hal ini,data sekunder yang digunakan dalam 

penelitian ini diperoleh dari literatur-literatur dan artikel,berita,internet,serta 

sumber-sumber terkait lainnya yang mendukunng penelitian ini. 

 



F. Variabel Penelitian 

Variabel penelitian, menurut sugiyono (2013: 61) adalah segala sesuatu suatu 

atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. 

Penelitian ini terdiri dari variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas adalah  

objek  atau gejala-gejala dalam penelitian yang bebas dan tidak tergantung dengan hal-

hal lain dilambangkan dengan (X) dan variabel terikat adalah objek atau gejala-gejala 

yang keberadaannya tergantung atau terikat dengan hal-hal lain yang mempengaruhi 

dilambangkan dengan (Y). berdasarkan judul penelitian, maka terdapat dua variabel 

yaitu: 

1. Variabel bebas (X) yakni : Penerapan Knowledge Management. 

2. Variabel terikat (Y) yakni : Kinerja Front Desk Agent. 

G. Tekhnik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dari penelitian ini adalah :  

1. Metode Observasi  

Margono (2010: 158) observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan 

secara sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Pengamatan 

dan pencatatan yang dilakukan terhadap objek di tempat terjadinya atau 

berlangsungnya peristiwa, sehingga observasi berada bersama objek yang 

diselidiki, disebut observasi langsung. Metode observasi pada penelitian ini 

digunakan untuk mengetahui tentang kondisi dilapangan terlebih dahulu. Dalam hal 

ini,penulis melakukan pengamatan di lapangan untuk memperoleh data yang 

objektif dan akurat sebagai bukti atau fakta penelitian yang sangat kuat,pengamatan 

langsung ini dilakukan terhadap keadaan dan proses kegiatan yang relevan dengan 

permasalahan penelitian. 



2. Metode Dokumentasi 

Menurut Arikunto (2010: 231) teknik dokumentasi merupakan suatu cara 

pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan 

dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah, dan 

bukan berdasarkan perkiraan. Teknik dokumentasi digunakan untuk 

mengumpulkan data terkait dalam penelitian. 

3. Metode Wawancara 

Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2013:231) wawancara merupakan 

pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya 

jawab,sehingga dapat dikontruksikan maknanya dalam suatu topic tertentu.Penulis 

melakukan wawancara secara langsung dengan karyawan yang ada di department 

Front office mengenai hal-hal yang berhubungan dengan judul penelitian ini di 

Vanilla Hotel Batam. 

H. Tekhnik Keabsahan Data 

Keabsahan data merupakan bagian yang amat penting dalam sebuah penelitian. 

Dalam penelitian Kualitatif,criteria utama hasil penelitian adalah valid,reliable,dan 

objektif. Oleh karena itu,temuan data di lapangan harus sesuai dengan apa yang 

dilaporkan oleh peneliti. Uji keabsahan data dalam penelitian Kualitatif meliputi: 

 

1. Meningkatkan Ketekunan 

Meningkatkan ketekunan bertujuan untuk memastikan temuan data yang telah 

dikumpulkan oleh peneliti. Dengan melakukan pengamatan secara cermat dan 

berkesinambungan,maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam 

secara pasti dan sistematis.Salah satu cara bagi penulis dalam meningkatkan 



ketekunan adalah dengan membaca berbagai referensi maupun berbagai buku atau 

dokumentasi-dokumentasi terkait dengan temuan peneliti. 

2. Triangulasi 

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari 

berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.pengujian hasil 

penelitian yang digunakan disini berupa triangulasi tekhnik,yakni data yang 

diperoleh dari hasil wawancara,akan diperiksa dengan observasi dan dokumentasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Gambaran umum Hotel 

1. Sejarah singkat Vanilla Hotel Batam 

 Saat ini Vanilla Hotel Batam secara resmi ada dibawah naungan Manajemen 

Mesa Grup Hotel dan Resort,Vanilla Hotel Batam berdiri sejak tahun 2016, yang di 

naungi oleh Richard Daguise selaku CEO di Vanilla Hotel Batam. sementara itu 

menurut penuturannya bahwa Vanilla Hotel Batam ini merupakan hotel bintang tiga 

pertama yang diambil alih oleh manajemen tersebut. “Kami melihat hotel ini punya 

potensi.Mulai dari lokasinya,awalnya kami tidak familiar dengan Batam,tetapi 

kami melihat hotel ini berada di kawasan Nagoya yang sudah cukup ramai dan 

strategis, jadi kami tertarik.yang kedua adalah Chemistry dengan 

pemiliknya.Banyak orang melihat bahwa Mesa Grup hanya menghandle hotel-hotel 

Luxury,padahal kami juga bias menghandle hotel bintang 3 ,” tuturnya. 

Vanilla Hotel Batam, merupakan sebuah hotel berbintang tiga yang 

berlokasi di Jalan Pembangaunan, Blok VI, Batu selicin,Lubuk 

Baja,Batam,Indonesia. Vanilla Hotel Batam memiliki jumlah kamar sebanyak 108 

kamar yang terdiri atas beberapa tipe yaitu, Superior, Deluxe, Deluxe Family, 

Grand Deluxe. Dalam pelaksanaan operasional maupun manajemennya terdiri dari 

beberapa departemen yaitu, Front Office Department, Food and Beverage 

Department, Culinary Department, Human Resources Department, Finance and 

Accounting Department.  

 

 



           

   Gambar 4.1 Logo Vanilla Hotel Batam 

Sumber :Vanilla Hotel Batam 

         

                 

 

Gambar 4.1 Lokasi Vanilla Hotel Batam 

Sumber :Google Maps 

 

 

 

 

 



2. Fasilitas Vanilla Hotel Batam 

a. Kamar Hotel 

 

Gambar 4.2 Grand Deluxe Room 

Sumber :Vanilla Hotel Batam 

 

b. Lobby dan Front Desk 

 

           Gambar 4.2  Lobby dan Front Desk Area 

            Sumber :Vanilla Hotel Batam 

 

 

 

 

 

 

 

c. Doodle Restauran  



 

  Gambar 4.2 Doodle Restauran 

       Sumber :Vanilla Hotel Batam 

 

d. Skylight Lounge 

                     

  Gambar 4.2 Skylight Lounge 

       Sumber :Vanilla Hotel Batam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Struktur Organisasi Front Office Department 

 

 

 

on 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3  Struktur Organisasi Front Office Department 

Sumber :Penulis 

 

Keterangan Gambar : 

Room Division Manager : 1 orang 

Supervisor                       : 1 orang 

Front Desk Agent            : 5 orang 

Reservation                     : 1 orang 

Bell Boy                          : 1 orang 

Bell Driver                      : 1 orang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Room Division Manager 

Supervisor 

Reservation FDA Bell  Boy Bell Driver 



B. Deskripsi Hasil Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Vanilla Hotel Batam untuk mengetahui penerapan 

Knowledge Management terhadap kinerja Front Desk Agent. Adapun salah satu bagian 

operasional yang sangat penting diperhatikan adalah Front Office dikarenakan bagian 

ini menangani secara langsung kebutuhan tamu mulai dari proses kedatangan sampai 

proses keberangkatan tamu sehingga memerlukan tenaga kerja yang terampil, kerapian, 

serta memiliki pengetahuan yang luas sehingga dapat menjalankan tugasnya dengan 

baik. 

Upaya petugas Front Desk Agent dalam  menerapkan Knowledge Management 

pada operasional Front Office sangatlah penting , tantangan untuk Front Desk Agent 

saat ini sangatlah besar dikarenakan mengelola sebuah kenyamanan dalam proses 

pelayanan kepada tamu di dalam hotel tidaklah mudah. Begitu juga dengan informasi 

– informasi yang diterima harus sesegera mungkin untuk ditangani agar dapat 

menghindari bias pemberitaan yang dikelola dan digunakan untuk publikasi  kepada 

media serta menghindari menyebar luasnya isu negative di berbagai media masa. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, hasil penelitian yang di 

dasari dari rumusan masalah yaitu sebagai berikut : 

1. Bagaimana kinerja pegawai Front Desk Agent dalam menerapkan  Knowledge 

Management di Vanilla Hotel Batam ? 

2. Bagaimana Process yang dibutuhkan dalam menerapkan Knowledge Management 

di Vanilla Hotel Batam? 

3. Bagaimana penerapan Technology yang ada di Vanilla Hotel Batam dalam 

menerapkan Knowledge Management ? 

 

 

 



Dalam pelaksanaan pelayanan kepada tamu, agar petugas kantor depan atau 

Front Desk Agent  melakukan tugasnya dengan baik maka harus mengikuti aturan – 

atauran kerja yang telah ditetapkan, hal ini dikarenakan untuk mempermudah pegawai 

Front Desk Agent dalam melaksanakan pekerjaan dalam melayani kebutuhan tamu 

selama menginap di hotel. Di Vanilla Hotel Batam, seorang pegawai Front Desk Agent  

harus dapat melayani kebutuhan tamu dengan baik, dengan adanya pelayanan yang 

memuaskan makan akan membuat tamu merasa nyaman dan betah berada di hotel. 

Dengan demikian diharapkan tamu mau untuk kembali menginap di Vanilla Hotel 

Batam. 

Deskripsi hasil penelitian disusun berdasarkan hasil observasi, interview, dan 

dokumentasi secara langsung oleh penulis pada tempat penelitian ini dilaksanakan 

untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam menjawab rumusan masalah yang 

telah dikemukakan oleh penulis dalam penelitian ini.  

Pada bab ini, penulis memeaparkan focus dari penelitian ini yaitu penerapan 

Knowledge Management terhadap kinerja Front Desk Agent di Vanilla Hotel Batam. 

Dengan melakukan penelitian melalui pendekatan deskriptif kualitatif maka penulis 

harus memaparkan, menejelaskan, menggambarkan data yang diperoleh oleh penulis 

melalui wawancara yang dilakukan dengan para informan. Semua narasumber dalam 

penelitian ini tidak merasa keberatan untuk disebutkan namanya. Peneliti melakukan 

wawancara kepada narasumber yaitu salah satu staff di Vanilla Hotel Batam yang 

berhubungan langsung dengan  Knowledge Management  dan Front Desk Agent . 

Adapun narasumber penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 

 

 



Nama Jenis Kelamin Jabatan 

1. Erwin Laki – Laki Room Division Manager 

2. Vella Belanova Perempuan Supervisor FDA 

                              Tabel 4.1  Narasumber Penelitian 

                                          Sumber :Penulis 

 

 Pokok bahasan utama yang di paparkan, yaitu penerapan Knowledge 

Management  yang kedua yaitu  kinerja  Front Desk Agent . 

1. Penerapan Knowledge Management  

Di dalam penerapan  Knowledge Management terdapat tiga indikator utama 

yang  dapat di dakatakan bahwa Knowledge Management mempengaruhi kinerja di 

suatu perusahaan atau organisasi (Alvin Sholeh , 2013 ), yaitu people, process, 

technology. Berikut ini jawaban dari hasil pertanyaan yang dilakukan penulis kepada 

narasumber dalam bentuk interview. 

 

Pertanyaan Jawaban Narasumber 

1. Berapa jumlah 

karyawan Front Desk 

agent di Vanilla 

Hotel Batam saat ini ? 

1. Berjumlah 10 orang 

 

 

 

 

Ibu Vela Belanova 

 

 

 

 



2. Bagaimana 

pemahaman tentang 

Knowledge 

Management yang 

diterapkan kepada 

setiap karyawan di 

Vanilla Hotel Batam 

? 

 

 

 

 

2. Setiap karyawan 

diharuskan 

memahami setiap 

peraturan 

management, 

produk, dan setiap 

promosi yang ada di 

hotel, danuntuk 

menunjang itu semua 

kita melaksanakan 

morning briefing 

setiap pagi 

Ibu Vela Belanova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Bagaimana process 

yang dibutuhkan 

dalam menerapkan 

knowledge 

management di 

Vanilla Hotel Batam 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Karena perhotelan 

bekerja secara shift 

dan hanya beberapa 

dan mengikuti 

morning briefing 

maka setiap 

pemahaman produk 

dan informasi di 

sampaikan secara 

handling over atau di 

informasikan 

melaului email dan 

grup whatsapp 

 

 

Ibu Vela Belanova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. System aplikasi jenis 

apa yang digunakan 

di Vanilla Hotel 

Batam ? 

 

 

4. Isa Hotel System 

 

Ibu Vela Belanova 

Tabel 4.2 Pertanyaan dan Hasil wawancara 

Sumber :Vanilla Hotel Batam 

 

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwasannya bagian Front 

Desk Agent di Vanilla Hotel Batam telah menerapkan Process,people, technology yang 

sebagaimana mestinya dalam penerapan Knowledge Management yang ada. 

 

2. Kinerja Front Desk Agent  

Kinerja merupakan hasil pekerjaan yang dicapai oleh seseorang berdasarkan 

tuntutan persyaratan-persyaratan pekerjaan. Suatu pekerjaan mempunyai persyaratan 

tertentu untuk dapat dilakukan dalam mencapai tujuan yang disebut juga sebagai 

standar pekerjaan (Bangun, dalam Choirina 2014). Berikut ini jawaban dari hasil 

pertanyaan yang dilakukan penulis kepada narasumber dalam bentuk interview. 

Pertanyaan Jawaban Narasumber 

1. Berapa banyak  

Job Desk yang 

dapat ditangani 

oleh seorang 

Front Desk Agent  

di Vanilla Hotel 

Batam ? 

1. Tiga  Job Desk ( 

Reception,Reservation, 

dan Bellboy ) 

Ibu Vela Belanova 

2. Apakah Job Desk  

yang dilakukan 

2 . Ya Ibu Vela Belanova 



berjalan sesuai dengan 

tepat waktu ? 

3. Apakah setiap 

karyawan Front Desk 

Agent  di Vanilla 

Hotel Batam mampu 

menjalankankan tugas 

sesuai dengan 

jabatannya? 

3 . Mampu Ibu Vela Belanova 

4. Bagaimana kinerja 

pegawai Front Desk 

Agent dalam 

menerapkan 

Knowledge 

Management di 

Vanilla Hotel Batam ? 

 

4 . Ada beberapa yang 

memahami dan 

antusias menerapkan 

dan menjalankan setiap 

promo ada juga yang 

tidak antusias. 

 

 

Ibu Vela Belanova 

 

 

 

 

 

 

 

5. Apakah setiap 

karyawan di Front 

Desk Agent Vanilla 

Hotel Batam dapat 

menggunakan System 

tersebut dalam 

operasionalnya ? 

5 . Semua Department wajib 

mengoperasikan/menggunakan 

System tersebut sesuai 

Department masing-masing. 

Ibu Vela Belanova 

Tabel 4.3  Pertanyaan dan Hasil wawancara 

Sumber :Vanilla Hotel Batam 

 

 Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwasannya bagian Front 

Desk Agent di Vanilla Hotel Batam telah menerapkan  kinerja yang cukup baik  dalam 

penerapan Knowledge Management yang ada.  



Dengan demikian maka hipotesis yang di paparkan oleh penulis dalam 

penelitian ini terjawab dengan baik berdasarkan hasil dari interview dengan pihak 

Vanilla Hotel Batam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BAB V 

PENUTUP 

A.  Kesimpulan 

 Berdasarkan pembahasan di bab sebelumnya maka penulis dapat menyimpulkan 

sebagai berikut  : 

1. Dalam pelaksanaannya, kinerja karyawan Front Desk Agent di Vanilla Hotel Batam 

sudah cukup baik terlaksana dalam memahami Knowledge Management , hal ini di 

dukung dengan adanya system pendukung, selain itu karyawan di wajibkan untuk 

memahami dan melaksanakan Job Desk yang telah diberikan, selain itu karyawan 

juga dituntut untuk melaksanakan hotel regulation dan hotel manajemen. 

2. Penerapan  Process  terhadap terlaksananya Knowledge Management di Vanilla 

Hotel Batam saat ini dapat dikatakan sudah terlaksana dengan cukup baik 

dikarenakan seluruh karyawan di Front Desk Agent telah mendapatkan pemahaman 

mengenai informasi product dengan diadakannya morning briefing dan group 

whatsapp sebagai media informasi penunjang operasional hotel. 

3. Technology yang digunakan dalam penerapan Knowledge Management di Vanilla 

Hotel Batam sudah cukup memadai yaitu dengan menggunakan system Isa hotel 

manajemen,selain itu seluruh karyawan diwajibkan untuk mengetahui penggunaan 

system aplikasi hotel tersebut. 

 

 

 

 



B. Saran 

Berdasarkan pembahasan serta kesimpulan maka saran yang dapat penulis sajikan 

adalah sebagai berikut : 

1. Di perlukannya karyawan yang lebih banyak untuk mendukung operasional di 

Front Office Department, agar mempermudah dan memepercepat pelaksanaan 

operasional hotel demi menunjang efektifitas kerja. 

2. Di perlukannya pelatihan kerja kepada petugas Front Desk Agent agar dapat bekerja 

dengan maksimal sehingg memberikan kepuasan pelayanan kepada tamu. 

3. Di perlukannya penerapan Knowledge Management dalam aktifitas kerja pada 

karyawan Front Desk Agent, agar dapat meningkatkan sitem kerja karyawan yang 

lebih baik kedepannya. 

4. Perlu adanya penambahan Briefing Sesion dalam bentuk Handling Over kepada 

setiap pegawai di Front Office Department untuk mendapatkan informasi 

operasional secara merata. 

5. Perlu adanya Leading dan Regulation yang tegas dan tertulis tentang Punctuality 

pegawai agar pegawai mendapatkan Procedure kinerja yang tepat. 

6. Perlu adanya pembagian beban kerja yang seimbang dengan porsi kerja per 

individual pegawai di Front Office Department . 
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Daftar Pertanyaan Wawancara 

 

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA 



Daftar pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada 

penelitian penulis yang berjudul “Penerapan  Knowledge Management terhadap Kinerja 

Front Desk Agent di Vanilla Hotel Batam “. Berikut pertanyaan daftar wawancara yang 

penulis sajikan ,diantaranya : 

1. Berapa jumlah karyawan Front Desk Agent di Vanilla Hotel Batam saat ini ? 

2. Berasal darimana saja latar belakang pendidikan karyawan Front Desk Agent di 

Vanilla Hotel Batam? 

3. Berapa banyak Job Desk yang dapat ditangani oleh seorang Front Desk Agent 

di Vanilla Hotel Batam? 

4. Apakah Job Desk yang dilakukan berjalan sesuai dengan tepat waktu yang 

diberikan ? 

5. Apakah setiap karyawan Front Desk Agent di Vanilla Hotel Batam mampu 

menjalankan tugas sesuai dengan jabatannya? 

6. Bagaimana pemahaman tentang Knowledge Management yang diterapkan 

kepada setiap karyawan di Vanilla Hotel Batam? 

7. Bagaimana kinerja pegawai Front Desk Agent dalam menerapkan  Knowledge 

Management di Vanilla Hotel Batam ? 

8. Bagaimana Process yang dibutuhkan dalam menerapkan Knowledge 

Management di Vanilla Hotel Batam? 

9. System aplikasi apa yang digunakan di Vanilla Hotel Batam ? 

10. Apakah setiap karyawan di Front Desk Agent Vanilla Hotel Batam dapat 

menggunakan system tersebut dalam operasionalnya? 

11. Apakah dengan adanya system tersebut semakin mempermudah Job Desk yang 

dilakukan? 

12. Adakah hal-hal yang menjadi kendala saat karyawan Front Desk Agent  

menggunakan System tersebut ? 



 

Data yang dibutuhkan penulis 

DAFTAR DATA-DATA YANG DIBUTUHKAN OLEH PENULIS 

1. Foto izin berdirinya/ legalitas Vanilla Hotel Batam 

2. Struktur organisasi di Vanilla Hotel Batam ter update 

3. Foto Visi dan Misi Vanilla Hotel Batam 

4. Foto system yang dipakai di Front Office  
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