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BAB VII 

KESIMPULAN DAN SARAN 

7.1 Kesimpulan 

Selama 4 bulan menjalani praktek kerja lapangan di Lotus kitchen 

periode 30 July 2019 s/d 28 November 2019 penulis banyak sekali 

mendapatkan ilmu. Penulis dapat menyimpulkan bahwa:  

1) Para staf memberikan kepercayaan penuh terhadap anak training untuk

menjalankan pekerjaan yang sama dengan yang dilakukan para staf, akan

tetapi masih dalam pengawasan mereka.

2) Penulis merasakan bagaimana sibuknya bekerja di all dining outlet dan

bekerja over time.

3) Tugas tambahan dan ilmu yang diberikan oleh executive sous chef ataupun

staf membuat penulis merasa lebih tertantang untuk hasil yang lebih baik

dan penulis sangat berterima kasih.

4) Dengan adanya praktek kerja lapangan ini penulis mengetahui berbagai

macam resep makanan yang ada di Angsana Resort & Spa Bintan.

5) Penulis dapat berinteraksi dengan para tamu secara langsung melalui live

station.

6) Penulis jadi lebih mengerti dengan tanggung jawab terhadap section yang

telah ditentukan.
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7.2 Saran  

Penulis juga hendak menyampaikan saran terhadap pihak-pihak yang 

berkaitan guna untuk meningkatkan kinerja, berikut adalah saran yang dapat 

penulis sampaikan:  

1) Penulis berharap agar Lotus kitchen dapat memperbaiki sistem pengadaan 

bahan yang dibutuhkan untuk a’la carte maupun buffet agar tidak 

menghambat berjalannya operasional kitchen. 

2) Penulis berharap adanya peningkatan rasa tanggung jawab terhadap 

pekerjaan masing-masing sesuai yang telah ditentukan.  

3) Perlu diperhatikan kualitas serta kelengkapan perlengkapan sebagai 

penunjang operasional kitchen. 

Penulis berharap Angsana Resort & Spa Bintan akan menjadi salah satu 

resort terbaik di dunia dan dapat terus berdedikasi kepada dunia pariwisata 

dengan mencetak lulusan yang melaksanakan On The Job Training di resort ini  

yang nantinya dapat membanggakan dunia pariwisata khususnya di Indonesia.  
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