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Universitas Internasional Batam 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Hotel 

Hotel merupakan suatu perusahaan jasa yang dibuat secara komersial 

(Hermawan, dkk:2018). 

Menurut Keputusan Menteri Parpostel No Km 94/HK103/MPPT 

1987, bahwa “Hotel merupakan suatu tempat penginapan yang 

menggunakan seluruh bagian untuk jasa pelayanan, makanan dan minuman, 

refleksi serta jasa lainnya bagi masyarakat umum yang diolah secara 

komersil”. Jadi, dapat disimpulkan bahwa hotel adalah suatu akomodasi 

yang telah menyediakan pelayanan dalam penginapan, makanan dan 

minuman, serta berbagai fasilitas untuk memuaskan wisatawan. 

 

2.1.1 Klasifikasi Hotel 

Klasifikasi hotel adalah suatu pengelompokkan hotel yang 

berdasarkan kelas yang di sesuaikan dengan ukuran penilaian tertentu. 

Berikut ini adalah beberapa klasifikasi hotel: 

 

a) Berdasarkan Bintang atau Kelas Hotel 

Menurut SK Menparpostel RI No. PM/PW 301/PHB-77, 

hotel dapat di klasifikasikan menjadi 5 tingkatan atau bintang, 

yaitu: 

1. Hotel bintang satu (*) 

Hotel berbintang satu merupakan hotel dengan ukuran 

kecil dan didirikan oleh pemiliknya sendiri. Hotel ini 

berlokasi di tempat yang ramai, berlokasi strategis, dan 

memiliki akses yang sangat mudah untuk ke transportasi 

umum. Adapun kriterianya antara lain: 

a. Memiliki 1 kamar mandi yang terletak di dalam kamar. 

b. Memiliki minimal 15 kamar tipe standar. 

c. Tipe kamar standar memiliki luas minimal 20m
2
. 
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2. Hotel Bintang Dua (**) 

Hotel bintang dua terletak dilokasi yang mudah 

diakses. bangunannya juga terawat dengan baik, rapi dan 

bersih serta berlokasi bebas polusi. Berikut ini adalah kriteria 

yang harus dipenuhi, yaitu: 

a. Memiliki tipe kamar standar dengan jumlah minimal 20 

kamar. 

b. Memiliki minimal 1 tipe kamar suite. 

c. Terdapat kamar mandi yang terletak di dalam kamar. 

d. Memiliki TV dan alat telepon di dalam kamar. 

e. Tipe kamar standar memiliki luas minimal 22m
2
. 

f. Tipe kamar suite memiliki luas minimal 44m
2
. 

g. Pintu kamar dilengkapi dengan pengaman. 

h. Terdapat lobby. 

i. Terdapat air conditioner, ventilasi dan jendela di dalam 

kamar. 

j. Terdapat fasilitas penerangan 150 lux. 

k. Terdapat fasilitas olahraga dan rekreasi. 

l. Memiliki bar. 

m. Kapasitas penerangan minimum 150 lux 

 

3. Hotel Bintang Tiga (***) 

Pada umumnya hotel bintang tiga berlokasi disekitar 

jalan tol, daerah perbelanjaan dan berpusat di daerah bisnis 

sehingga sangat mudah untuk di akses. Wisatawan yang 

datang berkunjung tidak hanya untuk berliburan, tetapi juga 

dapat untuk berbisnis. Karyawan yang bertugas di hotel 

bintang tiga akan berpenampilan rapi, bersih dan 

professional. Adapun kriteria antara lain: 

a. Terdapat 1 kamar mandi yang terletak di dalam kamar 

dan dilengkapi dengan electric water heater. 

b. Memiliki minimal 2 kamar dengan tipe suite. 
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c. Memiliki minimal 30 kamar dengan tipe standar002E 

d. Tipe kamar standar memiliki luas dengan minimal 24m
2
. 

e. Tipe kamar suite memiliki luas dengan minimal 48m
2
. 

f. Desain lobby yang apik. 

g. Memiliki toilet sendiri di dalam kamar mandi. 

h. Terdapat sarana olahraga dan rekreasi. 

i. Terdapat air conditioner dan jendela. 

j. Tersedia restoran yang menghidangkan breakfast, lunch 

dan dinner. 

k. Terdapat valet parkir. 

 

4. Hotel bintang empat (****) 

Hotel bintang empat merupakan hotel yang berkualitas 

dengan memiliki staf yang lebih profesional dalam pelayanan 

terhadap tamu yang datang. Karyawan atau staf yang ada di 

hotel bintang empat akan diberikan informasi mengenai 

tempat destinasi yang berada di sekitar hotel. Hotel bintang 

empat biasanya berukuran lebih besar dan berlokasi dekat 

dengan pusat perbelanjaan, pusat kuliner dan tempat rekreasi. 

Adapun kriterianya, antara lain: 

a. Memiliki minimal 50 kamar dengan tipe standar. 

b. Memiliki minimal 3 kamar dengan tipe suite. 

c. Terdapat kamar mandi yang terletak di dalam kamar dan 

dilengkapi dengan electric water heat. 

d. Memiliki luas kamar minimal 24m
2
 untuk tipe standar. 

e. Memiliki luas kamar minimal 48m
2
 untuk tipe suite. 

f. Memiliki luas lobby dengan minimal 100m
2
. 

g. Terdapat bar and lounge. 

h. Terdapat fasilitias olahraga dan rekreasi. 

i. Memiliki toilet umum yang berada di dalam hotel. 
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5. Hotel bintang lima (*****) 

Hotel bintang lima merupakan hotel yang berkualitas 

tinggi dan termewah karena memiliki berbagai fasilitas 

tambahan serta pelayanan yang lebih profesional. Hotel 

bintang lima memiliki prinsip yang sangat mengutamakan 

tamu, sehingga ketika tamu yang datang akan dinyambut 

dengan ramah oleh staf hotel dan akan diberikan welcome 

drink, bahkan akan diberikan list red wine yang akan dipilih 

untuk dibawakan ke dalam kamar. Adapun kriteria sebagai 

berikut: 

a. Memiliki minimal 100 kamar dengan tipe standar. 

b. Memiliki minimal 4 kamar dengan tipe suite. 

c. Terdapat kamar mandi yang terletak di dalam kamar dan 

dilengkapi dengan electric waer heat. 

d. Memiliki luas kamar tipe standar dengan minimal 26m
2
. 

e. Memiliki luas kamar tipe suite dengan minimal 52m
2
. 

f. Memiliki perabotan kamar dengan kualitas yang tinggi. 

g. Terdapat restoran dengan pelayanan antar makanan dan 

minuman ke ruangan kamar selama 24 jam. 

h. Memiliki tempat spa, valet parking, serta pelayanan dari 

concierge dengan pengalaman yang profesional. 

 

b) Hotel Berdasarkan Lokasi 

Menurut (Bagyono, 2012), Hotel dibagi berasas lokasi, yaitu: 

1. City hotel merupakan akomodasi yang terletak di daerah 

perkotaan sehingga akan sangat mudah untuk berbelanja, 

berbisnis, dan aktivitas lainnya. 

2. Resort hotel adalah akomodasi yang berada di pinggir sungai 

atau tepi danau. 

3. Mountain hotel adalah akomodasi yang berlokasi di daerah 

pegunungan sehingga wisatawan yang ingin melakukan 

aktivitas camping atau mendaki gunung akan mudah. 

Krisyana. Aktivitas Trainee di Bagian Pastry and Bakery Swiss-Belhotel Harbour Bay Batam 
UIB Repository©2020



8 
 

 
Universitas Internasional Batam 

4. Beach hotel adalah akomodasi yang berlokasi di tepi pantai 

dan memiliki berbagai aktivitas atau games santai. 

5. Highway hotel adalah akomodasi yang berlokasi di tepi jalan 

dengan bebas hambatan dan biasanya berada di antara dua 

kota. 

6. Airport hotel adalah akomodasi yang lokasinya berdekatan 

dengan airport. 

 

2.1.2 Departemen Hotel 

Departemen hotel merupakan suatu pembagian tugas dan 

tanggungjawab pada masing-masing bidang. Menurut Komar 

(2014:9), departemen terbagi menjadi beberapa, yaitu: 

1. Front Office Department 

Front Office berasal dari bahasa Inggris yaitu “Front” 

berarti depan, sedangkan “Office” berarti kantor. Jadi, Front 

Office biasanya dapat disebut dengan kantor depan. Front Office 

ialah suatu departemen hotel yang terletak di bagian paling depan 

(Bagyono, 2016:21). 

Front Office (FO) Department adalah sebuah departemen 

hotel yang memiliki tugas berhubungan langsung dengan tamu. 

Departemen ini memiliki tanggung jawab besar karena 

memberikan kesan pertama pada tamu yang hendak melakukan 

check-in. 

 

2. Housekeeping Department 

Housekeeping department merupakan bagian yang memiliki 

tugas dan tanggung jawab dalam membersihkan kamar yang telah 

dipakai, memberitahukan status kamar kepada front office, serta 

termasuk salah satu pendukung utama dari front office. 
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3. Food and Beverages Department 

Food and Beverages (F&B) Department merupakan 

departemen yang memiliki tugas dalam pembuatan makanan dan 

minuman serta memberikan pelayanan yang baik pada tamu yang 

datang. 

 

4. Accounting Department 

Accounting Department merupakan departemen yang 

memiliki tanggung jawab dalam operasional keuangan yang 

meliputi membayar semua rekening, mengirim laporan, mengatasi 

masalah pendapatan dan pengeluaran keuangan, dan lain-lain. 

 

5. Human Resources Department 

Human Resources Department (HRD) merupakan 

departemen yang memiliki tanggung jawab dalam menerima dan 

menempatkan posisi staf atau trainee, mengatasi berbagai 

masalah yang dihadapi oleh staf, dan masalah ketenagakerjaan 

serta administrasi yang berhubungan dengan personalia, misalnya 

mengurus upah karyawan maupun program pelatihan kerja. 

 

6. Puchasing Department 

Purchasing department adalah departemen yang memiliki 

tanggung jawab atas seluruh pembelian barang atau bahan, serta 

semua kebutuhan yang diperlukan hotel. 

 

7. Engineering Department 

Engineering department merupakan departemen yang 

memiliki tanggung jawab dalam mengatasi berbagai perbaikan 

alat maupun terjadinya kerusakkan mesin hotel.S 
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8. Marketing Department 

Marketing Department adalah departemen yang memiliki 

tugas untuk mempromosikan barang atau jasa kepada pelanggan, 

sehingga mengalami kenaikan income pada setiap tahunnya dari 

tamu yang menginap maupun hanya berkunjung untuk 

menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada di hotel. 

 

9. Security Department 

Security department merupakan departemen yang memiliki 

tugas untuk menjaga keamanan yang berada di sekitar hotel dan 

tamu selama masa menginap di hotel. 

 

2.2 Food and Beverages Department 

Menurut Soekresno & Pendit (2004), F&B Department adalah 

departemen yang memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan 

tamu terhadap makanan dan minuman yang dikelola secara komersil serta 

profesional. Dalam operasional hotel, F&B Department terdiri 2 bagian, 

antara lain: 

 

2.2.1 Food and Beverage Service Department 

Food and Beverage Service (F&B Service) Department adalah 

departemen yang memiliki tanggung jawab dalam pelayanan 

mengantarkan makanan dan minuman kepada tamu. F&B Service 

terbagi menjadi 4 bagian, yaitu: 

a. Room service, yang bertugas melayani antar makanan dan 

minuman serta pesanan makanan dan minuman dari kamar. 

b. Bar, merupakan bagian yang menyediakan berbagai macam 

minuman baik alkohol maupun tidak alkohol. 

c. Banquet, yang bertanggung jawab dalam mengurus event khusus 

yang telah diselenggarakan di hotel dan sudah direncanakan 

sebelumnya.  
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d. Restoran adalah salah satu tempat yang telah disediakan oleh 

tamu untuk membeli dan menikmati makanan dan minuman. 

 

2.2.2 Food and Beverage Product Department 

Food and Beverage Product Deparment (F&B Product) adalah 

departemen yang bertugas dalam pengolahan bahan makanan yang 

akan dihidangkan kepada tamu. F&B Product terbagi menajdi 2 

bagian, yaitu: 

 

a) Steward 

Secara garis besar, steward merupakan salah satu section 

yang bertanggung jawab dalam mengurus dan membersihkan 

alat-alat kitchen dan restaurant di hotel. Steward juga 

mengupayakan kebersihan lingkungan di sekitar supaya tamu 

merasa nyaman ketika berada di sekitar hotel. 

 

b) Kitchen 

A. Rachman Arief (2002:111), Kitchen merupakan 

tempat untuk memproduksi dan mengolah makanan dari bahan 

makanan untuk keperluan tamu serta seluruh karyawan hotel. 

Kitchen memiliki tanggung jawab terhadap pembuatan 

makanan untuk keperluan tamu di dalam hotel. Kitchen sendiri 

terbagi lagi menjadi 4 section, yaitu: 

a. Hot Kitchen atau Main Kitchen adalah dapur utama yang 

menangani maincourse, sauce, soup, dan proses pembuatan 

makanan dengan cara masak-memasak. 

b. Cold Kitchen adalah suatu bagian yang menangani 

appertizer, salad, sauce, dressing, dan segala jenis makanan 

pembuka. 

c. Butcher adalah suatu bagian atau tempat yang melakukan 

pemotongan segala jenis daging dan ikan yang kemudian 

akan diporsikan sesuai dengan menu. 
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d. Pastry and Bakery merupakan suatu bagian yang bertugas 

dalam pegolahan beragam cake, bread dan juga sebagai 

makanan penutup, seperti sponge cake, pudding, fruit tart, 

dan sebagainya. 

 

2.3 Pastry and Bakery 

2.3.1 Pengertian Pastry and Bakery 

Pastry atau patiseri merupakan pengolahan produk dari 

beberapa bahan yang berasa manis dan mengandung lemak, biasanya 

disajikan sebagai dessert. Pastry adalah suatu section dari kitchen 

yang memproduksi berbagai bread, cake, dan dessert lainnya 

(Bartono, 2005:164). 

Adjab Subagjo (2007:87), pastry adalah salah satu section 

dari food product yang ada di dalam lingkup F&B department dan 

berperan dalam pembuatan dessert, misalnya cake dan bread. Pastry 

adalah suatu peran penting yang ada di hotel karena memiliki tugas 

tanggung jawab untuk mengolah makanan yang berupa kue-kue, 

snack, atau dessert lainnya yang untuk disajikan kepada tamu. 

Sedangkan, Bakery merupakan suatu bagian dari dalam pastry 

yang memiliki tanggungjawab dalam pengolahan berbagai jenis 

bread yang akan dihidangkan oleh tamu setelah proses baking. 

Bahan dasar yang dibutuhkan bakery untuk pembuatan roti adalah 

air es atau susu, garam, tepung cakra, dan yeast sebagai bahan 

pengembang karena sebelum dimasukkan ke dalam oven, adonan 

tersebut harus dilakukan proses peragian terlebih dahulu, supaya 

adonannya mengembang. 

 

2.3.2 Jenis-jenis Product Pastry 

Berikut ini adalah jenis-jenis produk dari pastry, yaitu: 

 

a. Puff Pastry 
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Puff pastry terbuat dari tepung terigu dan bahan lemak 

dengan komposisi yang sama. Puff pastry merupakan pastry 

yang ringan dan renyah saat dikunyah. Puff pastry memiliki 

bentuk lapisan-lapisan karena adonan dasar ini diolesi dengan 

lemak dan dilipat berulang kali, sehingga setelah baking 

hasilnya akan berlapis-lapis, bertekstur ringan, dan renyah 

ketika memakannya. 

Puff pastry mengembang lebih tinggi dibanding dengan 

pastry lainnya. Puff pastry dapat dibuat dengan rasa manis 

maupun asin. 

  

b. Danish Pastry 

Danish pastry adalah adonan beragi dan lemak rollin, 

umumnya memiliki topping berupa buah-buahan atau isian yang 

manis. Danish pastry ini menggunakan ragi sebagai bahan 

pengembang sehingga hasilnya menjadi lembut dan tidak garing 

seperti puff. Jumlah lapisan adonan ini tergantung pada berapa 

banyaknnya jumlah lemak roll-in yang digunakan. Danish 

pastry dapat dibentuk dalam berbagai macam bentuk, seperti 

kincir, amplop, dan lain-lain. 

 

c. Croissant 

Croissant merupakan adonan yang menggunakan ragi 

sama seperti danish pastry. Resep dan cara pembuatan croissant 

hampir sama dengan danish pastry, perbedaannya adalah danish 

menggunakan gula yang lebih banyak dan telur sehingga 

memiliki rasa yang lebih manis dan renyah. Biasanya croissant 

dibentuk sebagai bulan sabit dengan cara diguling dan dipotong 

dalam bentuk segitiga, lalu digulung mulai dari pangkal hingga 

ujung. 

Croissant biasanya disajikan dengan menggunakan selai 

atau butter agar rasanya tidak terlalu tawar karena croissant 
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tidak diberi isian apapun saat melakukan baking. Croissant 

dapat juga dijadikan sebagai sandwich dengan isian yang 

bervarian, seperti tomat, timun, mayonnaise, selada, dan lain-

lain. 

d. Choux Pastry 

Choux pastry adalah jenis kue dengan tekstur lembut dan 

berongga pada bagian dalam, sehingga dapat diisi dengan 

beraneka rasa vla, sauce serta cream. Choux pastry juga sering 

disebut dengan kue sus. Choux pastry terdapat 2 bentuk yaitu 

éclair (berbentuk lonjong) dan cream puff (berbentuk bundar). 

Choux pastry di Indonesia lebih dikenal dengan sebutan sus. Sus 

tidak hanya diisi dengan vla, melainkan diisi dengan berbagai 

macam filling seperti sandwich dan juga dapat dihiasi bagian 

atasnya terkhusus untuk éclair. 

 

e. Sugar Dough 

Sugar Dough adalah sebuah adonan untuk membuat kue 

kering yang mengandung lemak dan berasa manis. Dalam 

pengolahan sugar dough tidak diperbolehkan menggunakan 

tepung yang berlebihan, karena dapat menyebabkan hasil kue 

menjadi kurang bagus dan keras. Sugar dough juga bisa 

digunakan sebagai alas pie. 

 

f. Bread 

Bread adalah kata benda dalam Bahasa Inggris yang 

berarti “roti”. Bread adalah roti yang berbahan dasar dari tepung 

cakra, garam, telur, air es atau susu, mentega, gula, dan ragi. 

Pembuatan bread biasanya menggunakan ragi untuk proses 

fermentasi sehingga adonan mengembang dan membuat tekstur 

bread menjadi berongga dan bagus. 
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U.S.Wheat Associates (1981), “Roti ialah produk atau 

makanan yang diolah dengan hasil proses pemanggangan 

adonan yang telah difermentasi”. 

 

 

 

g. Cake 

Cake merupakan produk yang telah dikenal oleh seluruh 

dunia karena memiliki berbagai macam rasa yang sangat 

menggoda. Cake terdiri dari beberapa macam, yaitu sponge 

cake, butter cake, cotton cake, dan lain-lain sebagainya. 

Menurut Subagio (2007), “Cake merupakan adonan 

makanan yang diolah dari bahan tepung, gula, garam, bahan 

pengembang, mentega, susu, telur, dan bahan penambah 

aroma”.  

 

h. Cookies 

Cookies atau biasanya disebut dengan kue kering 

merupakan kue manis dengan berukuran kecil yang memiliki 

sedikit kadar air, sehingga cookies ini memiliki daya tahan yang 

lama. Cookies dapat dibuat dalam 2 varian rasa yaitu manis dan 

asin. 

 

i. Pudding 

Pudding adalah makanan ringan setelah makanan utama 

yang sudah umum dikenal dan dikonsumsi oleh masyarakat. 

Pudding juga digunakan sebagai makanan penutup karena 

mempunyai rasa manis. Pudding merupakan jenis produk yang 

diolah dengan menggunakan adonan cair, yang dimasak 

kemudian dibekukan sesuai dengan bentuk dan ukuran cetakkan 

yang diinginkan. 
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j. Condiment Sauce 

Sauce adalah cairan yang dikentalkan dengan 

menggunakan bahan pengental, sehingga menjadi setengah cair 

(semi liquid) dan dihidangkan bersama dengan kue manis 

ataupun puding. Sauce yang akan disajikan bisa berupa 

chocolate sauce, vanilla sauce, strawberry sauce, cream, dan 

lain-lain. 

 

2.4 On the job training (OJT) 

On the job training berasal dari kata “job” dan “training”. Kata job 

berasal dari Bahasa Inggris yaitu pekerjaan, sedangkan “training” adalah 

proses melatih; pelatihan atau kegiatan. Jadi, on the job training dapat 

diartikan sebagai peserta pelatihan. 

On the job training adalah suatu pelatihan yang melaksanakan 

pekerjaan secara langsung di tempat kerja dan setiap karyawan akan 

mendapatkan pelatihan ditempat kerja pada waktu mereka memasuki 

perusahaan (Swasto, 2011:67). 
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