
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Batam merupakan salah satu kota yang diminati oleh wisatawan 

mancanegara. Oleh karena itu Batam berada pada posisi kedua sebagai 

penyumbang kunjungan wisatawan mancanegara di Indonesia. Menurut badan 

pusat statistic untuk tahun 2019 di Bulan Agustus wisatawan mancanegara 

yang berkunjung sebanyak 184.007 kunjungan, meningkat dibandingkan 

Bulan Agustus 2018 yang hanya 159.218 kunjungan saja. 

Maka dari itu untuk mendukung suatu kegiatan wisata dibutuhkan hotel 

sebagai sarana akomondasi tempat menginap sementara bagi wisatawan yang 

datang. Hotel sebagai tempat untuk menginap harus menyediakan 

kenyamanan yang sangat memuaskan. Dan tidak hanya sebagai akomondasi 

tempat menginap, hotel juga dapat menjadi tempat pertemuan yang mana 

untuk sekarang ini sering disebut MICE (meeting, incentive, and exhibition). 

MICE merupakan salah satu penyumbang kunjungan di suatu daerah, yang 

akan menjadikan hotel sebagai tempat mereka menginap dan melaksanakan 

MICE tersebut. 

Untuk mendukung kegiatan-kegiatan itu semua maka dari itu hotel 

memiliki departemen yang memiliki kualitas serta kemampuan yang sangat 

baik. Departemen yang ada dalam hotel: 

a. Front Office Departemen

b. Housekeeping Departemen

c. Accounting Departemen

d. HRD Departemen

e. Engineering Departemen

f. Marketing Departemen

g. Purchasing Departemen
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h. Security Departemen

i. Food and Beverage Departemen:

Bertugas menangani hal-hal yang berkaitan dengan makanan dan minuman

serta memberi pelayanan kepada tamu saat makan di restaurant. Dibagi dalam 

beberapa bagian : 

Food and Beverage service: 

 Food Service

 Beverage Service

Food and Beverage Product: 

Suatu bagian yang bertugas mengolah makanan menjadi bahan matang 

untuk disediakan kepada tamu. 

Bagian-bagian dalam food and beverage product: 

a. Pastry

Suatu bagian yang khusus menangani/membuat kue , cake, cookies, patries,

chocolate, pudding dan aneka dessert lainnya,juga termasuk bakery yang juga 

membuat roti. Dan di bagian ini memproduksi roti serta kue setiap harinya sesuai 

dengan menu yang akan di sajikan untuk sarapan pagi besoknya. Jadi roti dan kue 

yang di sajikan kepada tamu setiap harinya dalam keadaan baru. 

b. Hot Kitchen

Suatu bagian yang khusus menggola sambal, stock, serta berbagai macam

main course. Bagian ini bertugas dalam memasak makanan untuk acara serta 

pesanan tamu dari restoran maupun dari kamar tamu. Di bagian ini tidak hanya 

menyiapkan dan menyanyikan makanan melainkan mempersiapkan bahan yang 

akan digukan untuk acara, sarapan, serta untuk alacarte. 

c. Cold Kitchen

Suatu bagian yang bertugas menangani berbagai macam appetizer seperti

salad, sandwich, dan lainnya. Juga membuat berbagai macam saus-saus dingin 

(dressing). Di bagian ini juga bertugas menyiapkan buah yang akan di gunakan 

untuk acara dan sarapan. 

d. Butcher
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Suatu bagian yang menangani bahan mentah yang berasal dari hewan, 

unggas, ataupun ikan. Bagian ini mempersiapkan bahan mentah ini yang akan 

digunakan untuk acara dan kepentingan dapur lainnya dan biasanya dipersiapkan 

sehari sebelum acara. 

Menurut Minantyo, (2008) dalam buku “Dasar-Dasar Pengolahan 

Makanan”, yang mengartikan dapur sebagai suatu ruangan atau tempat khusus 

yang memiliki fungsi menyiapkan serta menyimpan bahan makanan, untuk diolah 

ataupun dimasak, dan memiliki perlengkapan dan peralatan untuk mengolah 

makanan dengan factor-faktor sebagai berikut: 

a. Ruangan dapur terpisah dari ruang lainnya. 

b. Lantai terbuat dari bahan yang kedap air dan tidak licin. 

c. Tembok dilapisi dengan bahan kedap air dan mudah untuk dibersihkan. 

d. Plafon dibuat datar dan bewarna cerah. 

e. Memiliki peneranggan yang cukup untuk segala arah. 

Dalam laporan ini dimana penulis memilih untuk bertugas di food and 

beverge product di Hotel Travelodge Batam. 

 

1.2 Ruang Lingkup 

Dalam pengerjaan laporan kerja lapangan ini,penulis akan memaparkan apa 

saja yang aka di bahas dalam laporan ini. Ruang lingkup yang akan di bahas 

dalam laporan ini, yaitu berfokus pada department food and beverage 

product,disini membahas mengenai: 

a. Cara pengelolaan yang dipakai dalam menajalankan operasional di Hotel 

Travelodge Batam. 

b. Penggambaran singkat mengenai department yang ada di Hotel Travelodge 

Batam. 

c. Penggambaran menjurus mengenai department food ang beverage product 

tugas dan tanggung jawab di dalam department ini. 

d. Penjabaran mengenai kegiatan kerja lapangan di department food and 

beverage product Hotel Travelodge Batam. 
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1.3 Tujuan Penyusunan 

Tujuan dari penyusunan laporan yang berjudul ”PERANAN 

DEPARTEMEN FOOD AND BEVERAGE PRODUCT DI HOTEL 

TRAVELODGE BATAM” 

a. Untuk mengetahui  cara pengelolaan yang di pakai dalam menjalan 

kan operasional di Hotel Travelodge Batam. 

b. Untuk mengetahui keterlibatan department yang ada di Hotel 

Travelodge Batam. 

c. Untuk mangetahui lebih jelas peranan department food and beverage 

product di Hotel Travelodge Batam. 

d. Mengetahui tugas dan tanggung jawab yang ada dalam department 

food and beverage product. 

e. Untuk mempelajari secara nayta kegiatan operasional di Hotel 

Travelodge Batam,terutama di food and beverage product. 

 

1.4 Luaran Pekerjaan 

Dengan di  buatnya laporan ini, di tujukan agar dapat menjadi sebuah buku 

kerja praktek yang sah dan dapat digunakan sebagai informasi maupun pedoman 

bagi penyusun laporan lainnya, sebagai informasi kegiatan yang dilaksanakan di 

Hotel Travelodge Batam. 

Adanya laporan ini juga menjadi suatu acuan bagi yang lain sebagai 

pedoman mereka yang akan melaksankan kerja praktek nantinya, mereka dapat 

melihat untuk menjadi gambaran bagaimana dan apa saja yang harus mereka 

persiapkan nantinya. Dan laporan ini dapat bermanfaat dan menjadi motivasi bagi 

yang lain. 

 

1.5 Manfaat Pekerjaan 

Manfaat di adakannya praktek kerja lapangan dan penyusunan laporan ini 

bagi penulis dan pembaca: 

a. Menjelaskan lebih terperinci mengenai pengelolaan operasional yang 

digunakan di Hotel Travelodge Batam. 

b. Dapat menjadi gambaran kegiatan keterlibatan department yang ada 
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c. Dapat berbagi pemahaman mengenai peranan department food and 

beverage product di Hotel Travelodge Batam. 

d. Dapat mmenjelaskan tugas dan tanggung jawab dalam operasional  di tiap 

bagian dan yang utama bagian food  and beverage product. 

e. Memberi informasi mengenai apa saja yang di lakukan selama kerja praktek 

lapangan,terutama di food and beverage product. 

 

1.6 Sitematika Pengerjaan 

Didaalam laporan ini yang terdiri dari tujuh bab yang memiliki penjelasan-

penjelasan di tiap bab nya yang berhubungan langsung dengan kegiatan kerja 

praktek.Sistematika pengerjaan sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN  

Bab ini berisikan tentang latar belakang pengerjaan laporan ini,ruang lingkup 

yang akan di terangkan di dalamnya,serta apa yang ingin di capai nantinya yang 

akan menjadi manfaat nantinya, yang tentunya manfaat bagi penulis karena sudah 

melaksanakan kegaitan praktek ini, serta juga ada sistematika pengerjaan laporan 

ini. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisikan tentang informasi yang secara teori,maupun temuan yang ada, 

serta hasil selama melakukan kegiatan di tempat praktek, dimana menjadi acuan 

pengerjaan dari kegiatan praktek yang sudah dilakukan.Informasi yang didapat 

dari berbagai rekomendasi yang di jadikan dlaam bentuk ringkasan. Semua ini 

berpedoman pada apa saja yang sudah dilaksanakan selama kerja praktek. 

BAB III GAMBARAN UMUM TEMPAT KEGIATAN PRAKTEK  

Bab ini berisikan tentang informasi dari hotel yang menjadi tempat praktek, 

visi, misi, struktur organisasi, bagian-bagian yang ada di dalam 

hotel,fungsi,tanggung dan jawab tiap-tiap bagian yang operasional dalam 

hotel,sistem yang di terapkan, serta aktivitas apa saja yang dilakukan dalam hotel 

tersebut. 

BAB IV METODOLOGI 

Dalam bab ini berisikan mengenai teknik-teknik dalam pengumpulan data,baik 

secara pendekatan serta ikut langsung dalam kegiatan kerja praktek 

Ferry Tjahaja Putra. Peranan Departemen Food and Beverage di Hotel Travelodge Batam. 
UIB Repository©2020



tersebut,sehingga mendapatkan hasil yang rinci dan jelas yang akan di jadikan 

dalan ringkasan. Dan berisi bentuk penelitian, tahapan, dan jadwal kerja praktek 

sampai menyelesaikannya. 

BABV KEGIATAN KERJA PRAKTEK SERTA KENDALA SELAMA 

MELAKSANAKAN KERJA PRAKTEK 

Bab ini berisikan tentang hasil pengumpulan data selama praktek,  serta hal 

yang didapatkan baik skill maupun pengetahuan yang baru, dan masalah yang di 

hadapi selama melakukan kegiatan praktek kerja . 

BAB VI ANALISIS PERMASALAHAN 

Bab ini berisikan hal yang berkaitan di dalam Hotel Travelodge Batam,seperti 

ditemukannya masalah selama menjalankan praktek. 

BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari hasil pembuatan laporan ini 

selama kerja praktek, kesimpulan merupakan rangkuman secara singkat terhadap 

hal-hal yang berkaitan dalam judul laporan ini yang sudah di pilih oleh 

penulis,serta memberikan saran yang berguna agar dapat menjadi masukan dan 

pertimbangan bagi pihak hotel agar dapat memperbaiki dan berpengaruh ke 

depannya. 
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