
BAB VII 

PENUTUP 

7.1 Kesimpulan 

Selama pelaksanaan kerja praktek 4 bulan di Hotel Travelodge Batam yang 

dilaksanakan pada tanggal 5 Agustus 2019 sampai 5 Desember 2019. Penulis 

menyimpulkan bahwa kegitan kerja praktek membantu dan mendidik mahasiswa 

agar siap terjun langsung kedunia kerja setelah tamat nantinya. Dan dari situ pula 

penulis dapat tau cara dan apa saja yang harus dikerjakan dalam operasional 

dapur, dan juga dapat pengalaman cara-cara mengolah bahan makanan, 

memprosesnya, hingga penulis tau tugas dan tanggung jawab masing- masing 

berbeda. Maka dari itu manfaat kerja praktek sangat di butuhkan untuk 

kedepannya. Dan penulis juga meihat masalah yang di hadapi oleh departemen 

dapur ini: 

1. Kurangnya tenaga kerja yang berakibatkan operasional yang berantakan,

dan dampak masalah ini tamu yang datang menjadi marah dan akan

berdampak buruk terhadap hotel tersebut.

2. Kurangnnya komunikasi antar bagian yang mengakibatkan kesalahan yang

fatal terhadap operasional dapur, terutama terhadap suatu acara yang tiba-

tiba tanpa persetujuan bagian lain yang berkaitan. Sehingga kurangnya

persiapan dan juga bisa berdampak rugi terhadap hotel tersebut.

3. Kurangnnya kerjasama antar karyawan yang berdampak kepada

operasional, sehingga sering terjadi salah paham terhadap karyawan lain,

maka dari itu hal seperti ini sangat berdampak besar terhadap operasional.

4. Biaya operasional yang berlebihan membuat hotel dapat mengalami

kerugian, hal ini disebabkan oleh bagian penjualan/pemasaran yang menjual

barang dan membuat perunahan harga tidak memberi informasi terlebih

dahulu terhadap pihak yang berkaitan.

7.2 Saran 

Selama melaksanakan kerja praktek penulis mendapatkan pengalaman dan 

menemukan beberapa masalah yang terdapat di bagian dapur. Penulis mempunyai 
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saran yang disampaikan lewat laporan ini: 

1. Sebaiknya dalam hal kurangnya karyaawan pihak hotel dapat mengurangi 

karywan dibagian yang lain dikarenakan memiliki karyawan yang banyak, 

sedangkan dibagian dapur dapat dikatakan kurang, maka dari itu pembagian 

jumlah karyawan yang jelas sanagat membantu agar memudahkan dan 

memaksimalkan pekerjaan, sehingga pelayanan yang diberikan dapat 

memuaskan tamu. 

2. Komunikasi adalah suatu yang sanagat penting dalam kegiatan operasional 

agar tidak terjadinya salah paham, maka dari itu dalam masalah ini pihak 

hotel harus mengumpulkan semua bagian yang berkaitan dengan 

operasional dapur dan dapat menjelaskan satu sama lain masalah mereka 

sehingga dapat terjadinya salah paham, dan hal sering terjadi dengan pihak 

restoran karena sering terjadiya salah order dan salah antar maka dari itu 

pihak hotel disarankan agar melatih lebih baik kepada mahasiswa yang 

sedang melaksanakan kerja praktek di hotel itu dan memberikan tugas lebih 

kepasa karyawan senior untuk memastikan pesanan semua sudah diberikan 

kepada tamu dan tidak ada kesalahan. 

3. Hal ini menjadi suatu masalah di dalam bagian dapur sendiri yang sulit di 

atasi dikarenkan masing-masing karyawan yang memiliki pikiran yang 

berbeda-beda, maka dari itu kepala dapur harus turun tangan langsung 

dalam menugaskan karywan yang ada serta meastikan pekerjaan yang 

dilakukan sudah menyesuaikan SOP yang ada, sehingga tidak menghambat 

kegiatan operasional dan dapat membantu pekerjaan karyawan lain. Dan 

jika teratasi operasional dapur dapat berjalan dengan baik, dan tidak ada 

masalah kepada tamu dengan produk-produk yang dikeluarkan. 

4. Dalam mengendalikan biaya operasional yang berlebih hal yang utama 

harus diubah adalah komunikasi terhadap bagian lain agar tidak ada salah 

paham karena tanpa persetujuan kepala dapur bagian lain sudah 

memberikan list makanan kepada pihak acara tanpa persetujuan kepala 

dapur, serta pihak restoran tidak melakukan kesalahan yang berulang. Dan 

dalam hal ini pengurangan jenis makanan juga sangat berdampak, karena 
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makanan yang tersedia saat sarapan pagi dapat dikatakan sudah 

dipersiapkan lebih dari jumlah tamu yang ada, tetapi selalu kurang karena 

tamu mengambil lebih dari persiapan yang seharusnya, maka dari itu jika 

dikurangkan jenis makanan yang ada dapat menutupi baiaya yang berlebih, 

tapi juga ada dampaknya karena tamu yang sudah tinggal lama atau yang 

datang kembali akan merasa pelayanan yang kurang baik, dikarenakan jenis 

makanan yang sudah semakin sedikit. 
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