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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Pengertian Pariwisata 

Pariwisata merupakan sebuah perjalanan yang dilakukan dari suatu 

tempat ketempat lainya dengan tidak menetap di tempat atau kota tersebut 

melainkan hanya berekreasi atau liburan, timbulnya barang produk dan jasa 

disuatu daerah karena adanya kunjungan dari wisatawan manca Negara yang 

dapat mampu juga menaikan tingkat ekonomi suatu daerah tersebut (Richard 

Sihite, 2000) 

Bukan hanya itu saja, pariwisata juga mencangkup sebuah perhotelan 

dan banyak hal lainya yang selalu berhubungan kembali dengan wisatawan 

atau turis luar Negara. Dan juga pariwisata dapat mengenalkan kita dengan 

budaya alam, Budaya daerah luas yang sebelumnya belum pernah kita lihat 

dan ketahui. 

Pendatang atau yang biasa di sebut dengan wisatawan yang 

mengunjungi beberapa Negara yang bukan tempat tinggal aslinya dan 

melalukan sebuah perjalanan tertentu selain pengunjungan wajib dengan 

urusan kerja, yang dimaksudkan terdiri dari 2 hal yaitu: 

1) Wisatawan  : Adalah pendatang yang mengunjungi suatu tempat atau negara 

tertentu yang tinggal dalam jangka waktu 24 jam dan bisa lebih untuk 

melakukan sebuah perjalanan dan keperluan penting lainya. 

 

2) Pelancong : Adalah seseorang yang berkunjung dengan tidak memakan waktu 

lama dan hanya untuk jalan-jalan dengan tidak menginap disana (dalam 

Irawan, 2010:12). 
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2.2  Pengertian Perhotelan  

Hotel merupakan suatu perusahaan atau industry perhotelan yang 

dikelola dengan bisnis dibagian bidang pelayanan, makanan, minuman, dan 

fasilitias kamar serta beberapa kelengkapan kenyamanan yang lengkap, 

dengan membayar pada bagian hotel dengan jumlah wajar yang telah 

ditetapkan oleh pihak perusahaan dan sesuai dengan pelayanan yang diberikan 

(Agus Sulastiyono, 2011). 

Pembuatan jurnal atau laporan ini bertujuan untuk pembuktian dari 

sesuatu hal pekerjaan yang telah ditentukan bagian dan bidang yang telah 

digelutinya dan juga terdapatnya tinjauan pustaka ini adalah untuk merigkas 

atau memperjelas secara ringkas dan padat agar lebih paham dan lebih tau lagi 

tentang maksud dan tujuan pembuatan laporan ini. 

Dalam beberapa bidang yang telah dipilih oleh mahasiswa tersendiri 

menjadikan suatu hal yang sangat baik untuk melatih skill (kemampuan) 

pelajaran baru dan hal lainya yang mampu membuat kita kedepanya akan lebih 

berani melakukan pekerjaan yang telah dipelajari beberapa bulan tersebut. 

Training dan dapat bekerja disebuah hotel berbintang sangatlah 

membanggakan bagi siapapun yang mendudukinya, apalagi sampai dapat 

memiliki skill dan kualitas ilmu yang baik dan tinggi terhadap bidang yang 

digeluti. Memahami sesuatu bukan hanya melalui teoritis saja melainkan fakta 

dan nyatanya untuk mendapatkan suatu pengalaman yang baru dan mampu 

menerjukan seseorang dalam dunia kerja yang lebih baik lagi kualitasnya yang 

mampu dalam dunia kerja yang digeluti dengan kondisi siap dan mental yang 

matang. 

 

2.3  Pengertian F&B 

Food  &  Beverage produk adalah suatu bidang di departemen sebuah 

perhotelan dan restoran yang mengurus dibagian makanan dan minuman dan 
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pelayanan terhadap tamu yang menginap maupun tidak menginap di tempat 

tersebut dan dikelola secara komersial dan professional. 

Food & Beverage pruduk juga merupakan departemen yang 

menyajikan sebuah makanan yang berkualitas juga dibuat dengan system 

memasak dan berbentuk makanan jadi. F&B juga terbagi atas berbagai macam 

bagian-bagian yaitu seperti kitchen, pastry & bakery, kitchen cafee shop 

dimana pada bagian tersebut memeiiki pekerjaan yang berbeda-beda namun 

memiliki tujuan yang sama yaitu membuat produk yang diperuntukan untuk 

tamu disana. 

Sedangkan F&B service adalah bidang dimana lebih mengurus 

dibagian minum-minuman dan penyedian berbagai minuman misalnya saja 

pembuatan minuman campuran dan lainya. F&B service terdapat 4 bagian 

yaitu: 

1) Restaurant  

Adalah penjualan dan pembuatan makanan pada suatu bagian 

pelayanan makanan dan minuman disuatu tempat tertentu secara komersil dan 

memiliki kualitas dan rasa yang berbeda-beda. 

2) Bar  

Adalah bagian dimana terdapat penjualan minuman yang berada di 

tempat tertentu dan khusus yang terdapat minuman ber-alkohol juga dan 

bersoda lainya dalam arti tempat yang dapat membuat minuman campuran 

(Mixed Drinks). 

3) Banquet  

Adalah posisi dimana yang memegang kendali terhadap even-even 

besar yang diadakan diruangan tertentu seperti Ballroom dan Garden. 

4) Room Service  
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Adalah posisi dimana bekerja sama dibagian F&B produk juga yang 

mengantar makanan ke ruangan kamar tamu yang biasanya menggunakan 

trolly atau Service Tray dan biasanya mereka buka 24 jam. 

 

2.4  Pengertian Departemen Pastry & Bakery  

Dalam bukunya food & produk Management dihotel dan di restoran 

mengatakan bahwa “Pastry” merupakan bagian dari dapur yang memproduksi 

kususnya berbagai jenis roti-rotian, cake dan dessert (Bartono, 2005). 

Departemen pastry & bakery adalah departemen yang berhubungan 

dengan produk dan makanan yang berhubungan dengan tepung-tepungan dan 

memiliki khas rasa yang manis, dan departemen tersebut bertugas untuk 

membuat kue-kue dekorasi kue dan macam lainya yang berhubungan dengan 

roti-rotian dan mempersiapkan untuk sarapan, makan siang, makan malam dan 

acara lainya. 

Pastry adalah bidang dimana lebih menggeluti dibagian cake yang 

sweet dan memiliki suhu ruangan yang dingin dan biasanya hanya 

diperuntukan untuk mengias dekor dan lainya yang tidak ada proses 

pemanasan didalamnya. 

Bakery adalah kebalikan dari pastry disini adalah pusat nya 

memanggang dan membuat suatu roti-rotian yang berbagai macam bentuknya 

sesuai dengan yang telah terstruktur biasa tempat ini mememiliki suhu ruangan 

yang panas yang tidak ada pendinginan seperti ruangan pastry. 
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