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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pengertian Pariwisata 

Pariwisata merupakan kegiatan orang yang berpergian ke suatu 

tempat dan tinggal di luar lingkungan mereka yang biasa untuk liburan, 

bisnis, atau keperluan lain selama tidak lebih dari satu tahun berturut-turut. 

Pariwisata merupakan industri yang bergerak dan bersaing yang 

membutuhkan kemampuan untuk beradaptasi secara terus menerus 

terhadap kepentingan dan keinginan konsumen yang berubah karena 

kepuasan, keamanan dan kesenangan pelanggan merupakan fokus utama 

bisnis pariwisata. 

Pariwisata mendapatkan banyak hasil pekerjaan salah satunya di 

industri perhotelan. Pada dasarnya industri pariwisata memperhatikan 

layanan untuk orang-orang yang berpergian jauh dari tempat tinggal 

mereka yang biasa, untuk periode waktu yang relatif singkat. Melainkan, 

industri perhotelan berkaitan dengan layanan yang memiliki kenyamanan 

dan kepuasan pelanggan. 

2.2 Pengertian Hotel 

Hotel merupakan sebuah bangunan dimana pendatang atau 

wisatawan dapat tinggal dengan membayar penginapan, makanan, dan 

layanan lainnya. Pada awalnya hotel dibangun untuk melayani masyarakat. 

Tetapi, setelah perkembangan zaman dan bertambahnya pengguna 

pelayanan, layanan inap ini mulai meninggalkan tujuan sosialnya. 

Sehingga tamu mulai dipungut uang. Sementara, bangunan kini mulai 

ditata dan dibangun sedemikian rupa agar membuat tamu dapat 

beristirahat dengan betah dan nyaman. 

Semakin berkembang kini hotel sudah banyak sekali dibangun 

disetiap kota atau negara dari tempat penginapan yang biasa saja sampai 

dengan penginapan yang mewah. Setiap hotel memiliki pelayanan yang 

berbeda. Biasanya anggaran biaya dan tingkat hotel ditentukan berdasar 
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jangkauan dan tipe pelayanan yang tersedia. Untuk perbandingannya 

dengan cara penilaian yang telah diperkenalkan satu sampai lima bintang 

dan di Indonesia memiliki tingkat melati yang memiliki harga lebih 

murah.  

2.3 Pengertian Food and Beverage 

Food and beverage adalah salah satu department yang berperan 

penting dalam operasional hotel, karena produk yang ditawarkan dan 

dijual kepada tamu menyangkut kebutuhan tamu yaitu makanan dan 

minuman. Food and beverage department adalah departement yang 

menghandel makanan dan minuman di suatu hotel mulai dari persiapan, 

pemilihan bahan, rasa dan kualitas, penampilan serta harga yang 

ditawarkan kepada tamu. Food and beverage department juga 

memberikan pelayanan yang terbaik kepada tamu yang sudah sesuai 

dengan standart hotel. 

2.4 Pengertian Pastry & Bakery 

Pastry and Bakery merupakan bagian dari dapur yang 

memproduksi khususnya berbagai jenis roti, cake, dan dessert (Bartono, 

2005:164). Bagian Pastry and Bakery bertanggung jawab dalam 

menyiapkan dessert untuk breakfast, lunch, dinner, dan sebagainya. 

Bagian ini bertanggung jawab untuk membuat adonan Bread, Puff Pastry, 

adonan gorengan (fritters), cake, pudding, dan macam-macam cookies. 

Jadi pastry adalah salah satu pengetahuan yang mempelajari 

pengolahan dan penyajian makanan terutama proses berbagai jenis kue. 

Pastry dapat diartikan sebagai ilmu yang mendalami tentang seluk beluk 

kue kontinental, oriental dan kue Indonesia mulai dari persiapan, 

pengolahan, sampai dengan penyajian. 

Dessert merupakan makanan yang dihidangkan setelah makanan 

utama yang berfungsi sebagai penetralisir rasa sebelumnya (Subagjo, 

2007:63). 
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2.5 Ruang Lingkup Pastry 

Pastry dibagi menjadi dua yaitu, kue oriental dan kue kontinental. 

Jenis kue oriental biasanya kue yang ada di Indoensia seperti kue jajanan 

pasar misalnya bolu kukus, kue talam ubi, dan lainnya. Sedangkan jenis 

kue kontinental yaitu produk ragi, roti, cake, cookies, pastries, frozen 

dessert, permen dan puding. 

Perbedaan kue kontinental dan kue oriental yaitu terletak pada 

lemak yang digunakan. Kue kontinental pada dasarnya menggunakan 

lemak padat seperti margarin, mentega dan juga mentega putih 

(shortening). Sedangkan kue oriental menggunakan lemak cair seperti 

santan dan minyak. 

 

2.6 Jenis – Jenis Pastry 

Beberapa jenis produk yang termasuk pastry yaitu :  

1) Product Yeast (Ragi) 

Product yeast atau ragi merupakan salah satu produk pastry yang 

digunakan sebagai pengembang kue atau roti. Misalnya seperti, 

baking powder kegunaanya membuat kue mengembang sempurna 

dengan tekstur yang halus dan lembut dan baking soda digunakan 

untuk membuat kue kering agar menghasilkan tekstur kue yang 

garing dan renyah. 

2) Bakery 

Bakery temasuk pada bagian yang terdiri dari roti dan kue kering. 

Produk roti dibuat dengan menggunakan bahan seperti tepung, gula, 

garam, mentega atau margarin, dan bahan cair seperti susu,air. 

3) Breads 

Breads yang isitilahnya berbagai macam jenis roti, misalnya 

baggutte, artisan bread gluten free bread dan lainnya. Bahan utama 

dalam membuat roti seperti tepung, air, garam dan ragi. 
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4) Bread Quick 

Bread quick adalah roti dengan proses dipersiapkan dengan cepat 

dan relatif singkat. Roti cepat merupakan solusi terbaik dalam 

menyajikan roti cepat dan juga praktis. 

5) Cookies 

Cookies merupakan kue yang dipanggang biasanya bentuk kue ini 

kecil,datar dan manis. Bahan utama pembuatan cookies biasanya 

yaitu tepung, gula dan beberapa jenis minyak dan lemak.  

6) Cake 

Dalam hal ini, cake terdapat dua lemak tinggi serta juga rendah. Saat 

ini ada lima metode dalam membuat cake yaitu metode 

creaming,metode dua tahap (cake berlemak tinggi), metode sponge, 

metode devil cake dan juga metode sifon (cake rendah lemak). 

7) Jenis Adonan 

Terdapat dua jenis adonan, yaitu adonan keras dan adonan lembut. 

Jenis adonan keras seperti adonan puff pastry, croissant, strudel. 

Sementara untuk adonan lembut yaitu seperti choux paste dan crepe. 

Semuanya terbuat dari bahan dasar yang sama, namun mempunyai 

teknik proses yang berbeda. 

Pada adonan lembut seperti crepe atau choux paste dapat digunakan 

untuk membuat produk dessert klasik. 

 

2.7 Fasilitas Pastry & Bakery 

Untuk kelancaran aktivitas pekerjaan selama operasional para staff 

pastinya membutuhkan fasilitas untuk menunjang operasional. Berikut ini 

fasilitas yang terdapat di pastry & bakery yaitu sebagai berikut :  

1. Equipment 

Equipment adalah peralatan yang digunakan untuk proses 

pembuatan produk dan tidak mudah dipindahkan , yaitu : 

a) Ingredient Rack 

Ingredient rack digunakan untuk menyimpan bahan seperti tepung, 

gula, dan sebagainnya. 
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b) Marble Table 

Meja marmer digunakan untuk mengolah chocolate. 

c) Working Table 

Meja ini terbuat dari steinless stell agar tidak berkarat. Meja ini 

digunakan sebagai alat bantu dalam mengolah adonan dan untuk 

membuat produk. 

d) Dought Mixer 

Dought mixer ini alat untuk membantu mengaduk adonan cake atau 

bread dengan ukuran banyak. 

e) Ultra Machine Speed Mixer 

Mixer ini digunakan untuk mencampur adonan dengan speed cepat, 

hanya dapat menampung adonan sedikit.  

f) Dought Sheeter 

Dought sheeter ini digunakan untuk menipiskan adonan, biasa 

digunakan untuk membuat roti, croissant, dan sebagainnya. 

g) Proofing Cabinet 

Proofing cabinet ini alat untuk membantu mengembangkan 

adonan. 

h) Oven 

Oven merupakan alat untuk memanggang roti dan kue. 

i) Baking Trolleys and Storage Racks 

Baking Trolleys and Storage Racks ini digunakan mendinginkan 

kue dan roti yang sudah dipanggang dari oven. 

j) Stove 

Kompor alat yang digunakan untuk memasak seperti menggoreng 

donat, membuat jam dan sebagainya. 

k) Sink 

Sink adalah tempat untuk mencuci peralatan. 

l) Walk in Refrigerator 

Walk in refigerator ini merupakan ruang pendingin yang suhunya 

dapat diatur untuk menyimpan bahan makanan yang mudah rusak. 
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2. Utensil 

Utensil adalah alat-alat ringan yang biasa digunakan dalam proses 

pembuatan produk yang mudah dipindahkan, yaitu : 

a) Scale 

Scale alat yang dipakai untuk menimbang bahan. 

b) Measurement Jug 

Measuring jug ini digunakan untuk mengukur bahan cair. 

c) Bowl 

Bowl digunakan untuk menapung bahan atau makanan. 

d) Whisking Bowl 

Whisking bowl ini terbuat dari steinless stell agar mudah dicuci, 

dan bowl ini digunakan untuk mengocok adonan. 

e) Ballon Wishk 

Ballon wishk alat ini digunakan untuk mengocok telur, cream atau 

adonan manual yang terbuat dari steinless stell. 

f) Pastry Brush 

Pastry brush ini merupakan kuas kayu digunakan untuk mengoles. 

g) Grater 

Grater merupakan alat untuk memarut seperti cheese atau 

chocolate. 

h) Lemon Squeezer 

Lemon squeezer merupakan alat yang dipakai untuk memeras 

lemon. 

i) Pastry Bag 

Pastry bag adalah plastik atau kain yang bentuknya segitiga 

digunakan untuk membentuk cream atau menyemprotkan adonan 

untuk hiasan decorating. 

j) Spuit 

Spuit yang terbuat dari steinless stell digunakan untuk membentuk 

adonan cream sebagai penghias. 
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k) Parisienne Cutter 

Parisienne cutter merupakan alat yang digunakan untuk memotong 

buah  yang berbentuk bulat. 

l) Dough Cutter 

Dough cutter merupakan alat untuk memotong adonan roti. 

m) Double Pastry Cutter 

Pastry cutter merupakan alat pemotong adonan yang berbentuk 

bulat pisau beroda. 

n) Bread Knife 

Bread knife merupakan pisau yang berbentuk bergerigi agar lebih 

mudah untuk memotong roti. 

o) Cake Knife 

Cake knife merupakan pisau untuk memotong kue. 

p) Rolling Pin 

Rolling Pin ini terbuat dari kayu digunakan untuk menipiskan 

adonan. 

q) Rubber Spatulla 

Rubber Spatulla merupakan alat untuk mengaduk adonan dan 

spatulla ini tahan panas dapat mengaduk saus atau lelehan coklat 

panas. 

r) Scraper 

Scraper merupakan alat untuk meratakan krim adonan kue atau 

bisa juga digunakan untuk memotong adonan. 

s) Pallette Knives 

Pallette knives digunakan untuk mengoles ceam untuk menutupi 

seluruh bagian kue. 

t) Pie Mould 

Pie Mould merupakan loyang untuk pie yang berbentuk bulat dan 

bergelombang kecil. 

u) Baking Sheets 

Baking sheets ini loyang digunakan alas untuk meletak kue. 
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v) Brioche Mould 

Brioche Mould merupakan loyang berbentuk bulat untuk mencetak 

kue. 

w) Tamis Sieve 

Tamis sieve ini digunakan untuk mengayak tepung, atau adonan 

cair. 

x) Cooling Rack 

Cooling rack merupakan alas kue yang baru selesai dipanggang, 

alat ini memiliki rongga-rongga yang membuat kue menjadi dingin 

lebih cepat. 

y) Wrapping 

Wrapping digunakan untuk membungkus roti atau kue. 

z) Baking paper 

Baking paper digunakan sebagai alas kue agar tidak lengket di atas 

tray. 
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