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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1  Latar Belakang 

Perhotelan adalah sebuah tempat usaha yang menyimpan jasa 

penginapan dan service pelayanan kepada tamu sesuai dengan bintang dan 

kelasnya masing-masing dalam bidang perhotelan banyak membutuhkan peran 

peran penting didalamnya seperti direktur utama, wakil direktur, general 

manager, Manager dan lainya. Dibagian pelayanan juga sangatlah penting 

kehadiran seorang Chef sebagai pemimpin disana dan beberapa bagian juga 

seperti Kitchen, Cold Kitchen, Pastry dan orang orang didalam bidang 

bidangnya masing-masing dan ada pula Front Office/Receptionist, Service, 

Housekepping, Steward dan lain sebagainya. 

Suatu bidang perhotelan yang berada didaerah manapun tidak lain 

dan tidak bukan saling berkesimbungan membutuhkan pekerja didalam sebuah 

perusahaan tersebut. Dibagian bidang pastry yang digeluti juga tak jauh dari 

perbuatan produk yang harus sempurna dan memiliki kreatifitas tinggi 

sehingga dapat menarik perhatian pengunjung dan juga mampu membuat 

sesuatu yang berbeda yang tidak dapat dimiliki atau dipunyai oleh hotel 

lainya. Sehingga tempat tersebut menjadi satu satunya tempat yang spesial dan 

memiliki perbedaan tersendiri. Dalam perhotelan juga tidak mesti harus 

seorang pekerja staf saja mereka membutuhkan pekerja seperti anak Training, 

Casual, dan juga yang harus mereka cari. 

Hal tersebut dapat menjadi salah satu keuntungan pada masing 

masingnya, seperti anak trainee yang memiliki kurun waktu 4 bulan hingga 6 

bulan itu belum termasuk Extend dan lainya yang dapat juga meringankan 

beban kerja mereka yang tak dibayar seperti orang orang yang benar benar 

bekerja disana tapi tergantung dari sebuah perhotelanya kembali apakah dari 

pihak atasan mengizinkan untuk memberikan uang saku atau tidak, sedangkan 

DW adalah pekerja yang dipekerjakan dalam kurun waktu bulanan bisa juga 
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Lebih tapi hanya saja namanya bukanlah sebagai staf atau pegawai 

tetap di suatu perhotelan, sedangkan casual adalah orang yang dibutuhkan 

dengan kurun waktu perharian dan dikeluarkan dana per hari atau juga dengan 

sesuai ketentuan perhotelanya masing-masing. 

Hal tersebut saling membutuhkan satu sama lain seperti trainee yang 

bekerja demi nilai dan mengetahui banyak hal diduni kerja yang mereka jalani 

mendapatkan nilai dan sertifikat agar dapat lulus dikampus atau sekolah nya 

masing-masing dengan nilai yang baik dan pengalaman kerja yang mantap dan 

terbaik. 

Penjelasan tentang bidang Pastry & Bakery, dari kedua ini sangat 

berbeda kondisi dan cara pengolahanya, biasanya dibagian Bakery adalah 

tempat untuk membakar atau memanggang dan lainya yang berhubungan 

dengan panas dan pengolahan berbagai macam roti-rotian, sedangkan Pastry 

adalah tempat dengan suhu dingin yang bertujuan untuk menghias toping dan 

lainya juga bertujuan untuk membuat adonan menjadi indah (finishing) atau 

sering kita dengar decor atau hias. Dan kegiatan disana adalah membuat suatu 

produk jajanan pasar (traditional food atau western food) Sesuai dengan 

keadaan dan permintaan dari pihak tamu dan peraturan chef yang memiliki 

kepemimpinan tersebut. 

Laporan kerja praktek ini juga sebagai bukti bahwa mahasiswa/I 

tersebut telah mengerjakan tugas atau laporan yang telah diberikan dari 

kampus atau sekolahnya. 

Dan dibuat dengan sebenar benarnya sebuah laporan dengan 

karangan sendiri dan struktur yang telah ditentukan oleh kampus, agar dapat 

digunakan dengan sebagaimana mestinya dengan kampus untuk pembuktian 

dokumen dan lain sebagainya. 

1.2  Ruang Lingkup 

Karakteristik dari pembuatan KP ini bukan hanya yang berisikan 

beberapa subjek paragraf tertentu saja melainkan sebagai referensi lanjutan 

bagi pembaca dan juga harus memiliki dasar dasar dari sebuah penyusunan. 
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1.3  Tujuan Penulisan  

1) Untuk membuat suatu dokumen yang tersimpan di kampus  

2) Untuk semakin menaikan tingkat perbaikan dalam penyusunan laporan dan 

penyusunan laporan 

3) Untuk menjadi referensi kedepanya membuat laporan yang sempurna dan baik 

4) Sebagai persyaratan salah satu kelulusan dan  mendapatkan nilai yang baik 

 

1.4  Manfaat Penulisan  

1) Sebagai dokumen dan data bagi perpustakaan  

2) Menjadikan sebuah contoh perbaikan yang lebih baik lagi dalam pembuatan 

makalah atau laporan kedepanya 

3) Dapat melatih untuk menggabungkan sebuah bacaan yang tidak sempurna 

menjadi hasil yang sempurna dari sebuah referensi yang telah dibuat 

4) Memiliki nilai yang bagus dari pembuatan KP yang benar 

 

1.5  Sistematika  

Penulisan laporan kerja praktek ini dibagi dalam masing-masing bab 

sebagai berikut. 

BAB 1 PENDAHULUAN  

Pada bab ini, penulis membahas tentang perhotelan ruang lingkup, tujuan 

penulisan, dan manfaat penulisan. 

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA  

Pada Bab ini, penulis membahas tentang pengertian Pariwisata, pengertian 

perhotelan dan pengertian departemen Pastry dan apa saja maksud dari 

pembelajaran tersebut dan apa makna didalamnya. 
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BAB 3 GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Pada bab ini, penulis membahas tentang identitas hotel beserta visi dan 

misi hotel, kelengkapan fasilitas hotel, struktur hotel, dan berbagai gambar 

mengenai hotel Aston Hotel Batam & Residence. 

BAB 4 METODOLOGI  

  Pada bab ini penulis membahas tentang bagaimana cara penulis 

mengumpulkan data-data dan informasi yan telah dibuat pada dokumen KP 

tersebut, apa saja kegiatan yang dilakukan pada saat jadwal oprasional di hotel 

tersebut. 

BAB ANALISIS DAN PERANCANGAN DATA 

Pada bab ini, penulis membahas tentang apa saja yang terjadi selama 

melakukan kegiatan training tersebut kendala-kendala apa saja yang terjadi pada 

anak training maupun pihak di hotel. 

BAB 6 IMPLEMENTASI  

Pada bab ini, penulis memabahas tentang bagaimana proses dari awal 

training hinga selesai dan apa saja hal yang menguntungkan bagi mereka yang 

telah kita berikan, juga macam-macam aktivitas dan kegiatan yang dilakukan 

dihotel selama menjadi anak training. 

BAB 7 SARAN DAN KESIMPULAN 

Pada bab ini, penulis membahas tentang saran yang diperutukan untuk 

pihak hotel dan kesimpulan dari sebuah KP tersebut. 
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