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BAB VII 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

7.1 Kesimpulan 

Di Indonesia memiliki banyak destinasi wisata seperti wisata alam, 

wisata bahari, wisata kuliner, dan lain-lain. Bagi wisatawan yang melakukan 

perjalanan menuju tempat destinasi pasti akan membutuhkan akomodasi. 

Salah satu akomodasi yang akan digunakan oleh tamu adalah hotel. Hotel 

merupakan sebuah akomodasi yang telah menyediakan jasa pelayanan, 

makanan dan minuman serta fasilitas dengan kualitas yang baik. Di Kota 

Batam memiliki banyak hotel bintang 4 salah satunya adalah Swiss-Belhotel 

Harbour Bay. 

Swiss-Belhotel Harbour Bay Batam merupakan hotel bintang 4 yang 

memiliki jasa pelayanan dan fasilitas yang baik, terutama di F&B product 

department. F&B product department terdiri dari 2 macam yaitu kitchen dan 

pastry and bakery. Dalam sebuah hotel juga memiliki struktrur organisasi 

salah satunya adalah trainee. Trainee yang melaksanakan tugas di pastry 

and bakery akan melakukan pengolahan pada produk seperti membuat 

adonan jajanan pasar, dessert, cookies, pudding, dan bread. Selain itu, 

trainee juga melakukan garnish pada produk agar produk tersebut tampak 

lezat. 

 

7.2 Saran 

Selama menjalankan kerja praktek di Swiss-Belhotel Harbour Bay, 

penulis memiliki saran: 

a. Bagi perusahaan 

1. Menyediakan lebih banyak produk cadangan pastry and bakery 

pada saat weekend. Karena pada hari weekend banyak tamu yang 

breakfast dan sering terjadinya kekurangan produk breakfast. Pada 

akhirnya harus membuat produk baru, sehingga akan menyebabkan 

kesibukan yang seharusnya tidak terjadi. 
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2. Menambahkan utensil seperti spatula, deep frying pan, balloon 

whisk, dan bowl. Karena sering terjadinya kekurangan utensil 

mengakibatkan tertundanya kerjaan 

 

b. Bagi universitas 

1. Menambahkan bowl, balloon whisk, cake tray, dan utensil lainnya, 

karena terjadinya kekurangan utensil pada saat praktek. 

2. Menyediakan baking event bersama dengan chef agar mempunyai 

pengalaman yang lebih sebelum melakukan kerja praktek. 
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