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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pariwisata adalah bidang yang sangat potensial yang mampu di 

kembangkan menjadi salah satu pendapatan yang kompeten sehingga 

dapat mendorong dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. 

Berkembangnya industri pariwisata di suatu daerah bersangkutan pada 

jumlah wisatawan yang datang oleh karena itu, layak bertumpu dengan 

peningkatan penggunaan dari daerah wisata tersebut. Dunia pariwisata saat 

ini sebagai dunia industri yang menjadi peluang besar dan sangat 

menguntungkan. Indonesia merupakan salah satu negara yang sangat 

terkenal dengan industri pariwisata-nya baik itu wisata alam, wisata 

kuliner, wisata belanja dan sebagainya. Salah satu yang menjadi tempat 

pariwisata di Indonesia adalah pulau Bintan yang merupakan pulau di 

provinsi Kepulauan Riau di mana terdapat kota Tanjung Pinang. Tanjung 

Pinang merupakan kota yang memiliki berbagai keunggulan yang layak 

untuk dipindahkan oleh para investor, terutama dari sektor pariwisata, 

sektor industri dan sektor perdagangan dan jasa. Disamping itu juga 

Tanjung Pinang ini memiliki sektor pendukung yang juga menyediakan 

berbagai peluang investasi. Dan ini merupakan acuan permulaan untuk 

mendapatkan dan mengenali penjelasan mengenai kota Tanjung Pinang 

yang merupakan salah satu kota yang mempunyai beragam budaya dan 

wisata yang dapat menarik minat wisatawan luar negeri atau wisata dalam 

negeri. Seperti yang diketahui dengan banyaknya hotel yang dibangun di 

pulau Bintan dapat menjadikan daerah ini semakin berkembang pesat 

dikarenakan pulau Bintan berdekatan dengan negara Singapore dan 

Malaysia. Pulau ini sudah sangat terkenal menjadi tujuan wisata karena 

memiliki pesona alam yang sangat memukau. 

Terinspirasi dengan keindahan pantai dan hutan tropis yang 

membentangi Pulau Bintan, dengan kesempatan ini cenizaro hotels dan 

resorts untuk pertama kalinya membuka proyek di Indonesia yaitu The 
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Residence Bintan yang merupakan hotel berbintang lima standart 

international. Akomodasi resorts berbintang lima ini menawarkan villa 

bergaya modern di Bintan, salah satu lokasi yang sedikit jauh dari 

perkotaan namun memiliki pemandangan yang menakjubkan. The 

Residence Bintan telah berdiri sekitar satu tahun. Resor ini menyediakan 

fasilitas dan akomodasi yang lengkap untuk kenyamanan tamu dan 

menyediakan konsep villa yang memiliki pemandangan laut. Tidak hanya 

fasilitas dan akomodasi resorts ini juga telah menyediakan buffet breakfast 

yang disajikan setiap hari dengan menu American dan di restoran lainnya 

dengan beragam menu masakan western dan lokal. 

Berdasarkan latar belakang yang penulis jabarkan, penulis memilih 

The Residence Bintan hotel sebagai tempat untuk melakukan kegiatan on 

the job training. Penulis ingin mengenal dan mencari pengetahuan serta 

tanggung jawab sebagai seorang trainee di bidang pastry dengan 

mempelajari cara menyajikan berbagai macam dessert sesuai standart 

hotel yang akan membuat tamu tertarik dan menikmatinya. Selama penulis 

menjalankan on the job training penulis diarahkan untuk dapat mengenal 

sekeliling hotel sehingga penulis dapat mengobservasi hotel tersebut. 

Selama operasional di bagian food and beverage product staff dan trainee 

saling bekerja sama untuk membuat produk yang sesuai standar hotel 

sehingga tamu puas dengan hidangan yang dibuat.  

Penulis mengambil judul “Aktivitas Magang sebagai Pastry Cook di 

The Residence Bintan.” Alasan penulis memilih judul tersebut untuk 

laporan kerja praktek karena adanya kemudahan pengumpulan data dan 

setelah penulis menjalankan on the job training penulis telah mendapatkan 

pengalaman serta sudah memahami proses pembuatan bermacam jenis 

hidangan yang baik dan mengetahui prosedur operasional di The 

Residence Bintan selama penulis melakukan on the job training. 
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1.2 Ruang Lingkup 

Untuk memperjelas masalah yang akan dibahas pada penulisan 

laporan kerja praktek ini, berikut merupakan beberapa aspek yang akan 

dibahas yaitu : 

1) Aktivitas selama melakukan kerja praktek sebagai seorang pastry

cook di The Residence Bintan.

2) Proses pengolahan dan penyajian hidangan pastry atau dessert di

The Residence Bintan.

1.3 Tujuan Penulisan 

Tujuan penulisan dalam laporan kerja praktek ditujukan untuk 

mencari tujuan dari pembahasan laporan kerja praktek. Berikut ini 

merupakan tujuan penulisan sebagai berikut : 

1) Untuk menjalankan program pembelajaran yang sudah diterapkan

oleh kampus, yaitu melaksanakan program on the job training

selama 4 bulan.

2) Untuk memperdalam keahlian mengenai food and beverage

department terutama di bidang pastry The Residence Bintan.

3) Untuk mengetahui lingkungan dunia kerja yang sebenarnya yang ada

di hotel dan menambahkan pengalaman dalam menghadapi dunia

kerja yang nyata.

1.4 Manfaat Penulisan 

Terdapat beberapa manfaat dari penulis dalam melakukan on the job 

training di The Residence Bintan yaitu : 

1) Untuk meningkatkan keterampilan mahasiswa di dalam dunia kerja

khususnya di bidang pariwisata perhotelan.

2) Untuk menambahkan pengetahuan dan keahlian di bidang pastry

dalam dunia perhotelan di The Residence Bintan.

3) Mampu melihat interaksi antara dunia kerja dan dunia pendidikan.
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1.5 Sistematika Penulisan 

BAB 1 PENDAHULUAN 

Bagian bab 1, penulis membahas mengenai tentang latar belakang 

serta pemilihan judul, ruang lingkup, tujuan penulisan dan manfaat 

penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bagian bab 2, penulis membahas mengenai tentang pengertian 

pariwisata, pengertian hotel, pengertian food and beverage, pengertian 

pastry, ruang lingkup pastry, jenis-jenis pastry dan fasilitas pastry&bakery 

yang ada di The Residence Bintan. 

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Bagian bab 3, penulis membahas mengenai tentang identitas dan 

sejarah The Residence Bintan, visi dan misi The Residence Bintan, 

struktur organisasi hotel dan struktur organisasi bagian pastry, aktivitas 

dan fasilitas yang ada di The Residence. 

BAB IV METODELOGI 

Bagian bab 4, penulis membahas mengenai rancangan penelitian, 

teknik pengumpulan data, proses perancangan, dan jadwal pelaksanaan on 

the job training. 

BAB V ANALISIS PERANCANGAN DATA 

 Bagian bab 5, penulis membahas mengenai analis data, 

perancangan sistem hotel dan kendala yang penulis temukan selama 

menjalankan on the job training di The Residence Bintan. 

BAB VI IMPLEMENTASI 

Bagian bab 6, penulis membahas mengenai hasil implementasi dan 

menjelaskan kondisi setalah implementasi. 

BAB VII KEIMPULAN DAN SARAN 

Bagian bab 7, penulis membahas kesimpulan setelah penulis 

melakukan on the job training dan saran untuk yang terkait selama penulis 

melakukan on the job training di The Residence Bintan. 
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