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BAB IV 

METODOLOGI 

 

4.1 Rancangan Penelitian 

Rancangan penelitian adalah suatu rancangan kegiatan yang dilakukan 

oleh peneliti untuk memecahkan masalah, sehingga akan mendapatkan data 

yang sesuai dengan tujuan penelitian. Metode penelitian yang digunakan 

untuk melakukan penelitian adalah penelitian deskriptif kualitatif sebagai 

prosedur penelitian yang menghasilkan data desktriptif berupa kata tertulis 

atau lisan dari narasumber dan perilaku yang diamati. 

 

4.1.1 Alasan On the Job Training di Hotel 

Hotel merupakan suatu akomodasi yang berkualitas atau 

berkelas untuk para tamu menginap. Tamu yang berkunjung atau 

menginap di hotel akan mendapatkan pelayanan yang memuaskan, 

baik dari segi pelayanan, kamar, fasilitas, maupun produk makanan 

dan minuman. Oleh sebab itu, penulis ingin melaksanakan on the job 

training di hotel untuk mengetahui sebagaimana pelayanan yang ada 

di dalam hotel dan kegiatan apa saja yang dilakukan. 

 

4.1.2 Alasan Memilih Pastry and Bakery Department 

Dalam sebuah hotel memiliki berbagai fasilitas untuk 

memuaskan terutama dibagian produk makanan. Hotel telah 

menyediakan beragam jenis makanan untuk dihidangkan terutama 

produk makanan yang berupa dessert, cookies, dan bakery. Sehingga 

mempunyai rasa penasaran dan ketertarikan terhadap cara 

pembuatan atau pengolahan produk makanan dari hotel tersebut. 

Maka penulis memilih untuk melaksanakan on the job training di 

Food and Beverages Product department pada section pastry and 

bakery. 
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4.1.3 Lokasi Penelitian 

Penulis melaksanakan penelitian di salah satu hotel yang 

berbintang empat yaitu Swiss-Belhotel Harbour Bay Batam yang 

terletak di Jln. Duyung, Sei Jodoh, Batu Ampar, Batam. 

 

4.2 Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan suatu cara atau teknik yang dilakukan 

oleh penulis untuk mengumpulkan data atau informasi yang dibutuhkan. 

Untuk mendapatkan pengumpulan data penulis menggunakan beberapa 

teknik, yaitu: 

 

4.2.1 Teknik Wawancara 

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan menanyakan informasi yang dibutuhkan kepada 

pihak terkait secara langsung. 

Untuk mengumpulkan data laporan kerja praktek ini, penulis 

menggunakan teknik wawancara ini, seperti menanyakan aktivitas 

apa saja yang akan dilakukan, bagaimana cara pembuatannya pada 

senior yang ada di pastry and bakery. Kemudian menanyakan 

informasi tentang Swiss-Belhotel Harbour Bay pada HR Department 

secara langsung. 

 

4.2.2 Teknik Observasi 

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan memperhatikan suatu objek yang sedang 

berlangsung. Observasi yang dilaksanakan oleh penulis adalah 

berpartisipan langsung dalam melakukan pengolahan produk pastry 

and bakery pada operasional yang sedang berlangsung selama masa 

training penulis di Swiss-Belhotel Harbour Bay Batam. 
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4.2.3 Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan merupakan pengumpulan data dengan 

mencari sumber-sumber referensi dari buku, jurnal, dan internet. 

Studi kepustakaan yang dilakukan penulis adalah dengan mencari 

beberapa referensi dari buku yang ada di perpustakaan, jurnal, dan 

internet yang berkaitan dengan pastry and bakery, hotel, dan lain-

lain. 

 

4.2.4 Teknik Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara mengambil foto yang ada di Swiss-Belhotel Harbour 

Bay, brosur atau dokumen perusahaan yang dibutuhkan melalui 

persetujuan dari pihak hotel. 

 

4.3 Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan 

Penulis memulai kerja praktek dari tanggal 01 Juli 2019 hingga 31 

Oktober 2019 di Swiss-Belhotel Harbour Bay Batam. Sebelum memulai 

kegiatan kerja praktek, menyusun rencana pelaksanaan terlebih dahulu agar 

kegiatan kerja praktek penulis berjalan dengan baik dan lancar. 

 

4.3.1 Tahap Persiapan 

Tahap pelaksanaan kerja praktek diawali dengan melakukan 

observasi awal yaitu mencari tempat untuk melaksanakan kerja 

praktek yang berada di Kota Batam. Mendapatkan informasi tentang 

hotel melalui kakak tingkat, dan rekomendasi dari kampus. Tahap 

selanjutnya, melakukan observasi untuk menetapkan pilihan tempat 

kerja praktek di Swiss-Belhotel Harbour Bay Batam yang terletak di 

Jln. Duyung, Sei Jodoh, Batu Ampar, Batam, Setelah itu, mengurus 

berkas atau dokumen, surat izin, surat keterangan dan Curriculum 

Vitae (CV), serta surat pengantar dari kampus. Kemudian, penulis 

mengirimkan berkas atau dokumen yang sudah disiapkan kepada 

HRD hotel dan menunggu panggilan untuk interview. Setelah 
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melaksanakan interview dan dinyatakan diterima, selanjutnya harus 

mengikuti tes kesehatan. Hasil tes kesehatan tersebut diserahkan 

kepada HRD sebagai syarat diterima dan mulai untuk kerja praktek. 

 

4.3.2 Tahap Pelaksanaan 

Pelaksanaan kerja praktek penulis ditempatkan pada bagian 

F&B Product Department, section pastry and bakery. Pada hari 

pertama terlibat langsung dalam kegiatan operasional, diberikan 

tugas dan arahan dari senior untuk melakukan dari hal kecil atau 

mudah yaitu menjaga breakfast, membersihkan telur, membersihkan 

freezer, dan membuat adonan yang mudah. Setelah menguasai tugas-

tugas kecil, tahap berikutnya melaksanakan atau ditugaskan untuk 

membuat produk seperti seperti membuat pudding cake, blackforest 

cake, classic cheese cake, english fruit cake, ketan srikaya, dan lain-

lain. 

Seiring dengan bertambahnya pengetahuan dan pengalaman 

serta tugas-tugas yang dibebankan, maka penulis diberi kepercayaan 

untuk mengurus lunch buffet, red night buffet, coffee break, dan 

buffet lainnya. 

 

4.3.3 Tahap Penilaian dan Pelaporan 

Setelah melakukan tahap pelaksanaan dilanjutkan dengan 

tahap penyusunan laporan kerja praktek dan finalisasi serta penilaian 

hasil kerja praktek. Penilaian dilakukan oleh demi chef de partie 

Swiss-Belhotel Harbour Bay Batam dan laporan kerja praktek 

ditandatangani oleh HRD dan Executive Chef. Untuk Evaluasi dari 

kampus dilakukan oleh dosen pembimbing atau k.prodi, dengan 

kunjungan atau visitasi ke lokasi kerja praktek. Tahap akhir adalah 

melakukan pengumpulan hardcover ke BAAK. 
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4.4 Jadwal Kerja 

Adapun jadwal kerja yang disiapkan oleh penulis untuk 

mempermudah melaksanakan kerja praktek, yaitu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan m2  

 

 

Tabel 4.1 Jadwal Kerja 

Keterangan: 

a. M1 merupakan minggu pertama. 

b. M2 merupakan minggu kedua. 

c. M3 merupakan minggu ketiga. 

d. M4 merupakan minggu keempat. 
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