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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 
Dalam berdarmawisata, akomodasi tentu memiliki peran yang sangat 

besar dalam fasilitas kebutuhan seorang wisatawan. Dikarenakan semakin 

kompleknya kebutuhan para wisatawan akan suatu fasilitas akomodasi ini, 

atau sekarang lebih dikenal dengan sebutan ilmu perhotelan.  

Industri hotel berbeda dengan industri yang lain. Karakteristik industri 

hotel yaitu membangun serta mem promosikan produknya secara bersama 

dengan produk yang dihasilkan hotel. Seiring dengan perkembangan zaman, 

industri hotel kini dipercaya memiliki potensi terbesar dalam sektor pariwisata. 

Hal inilah yang menyebabkan semakin meningkatnya eksisensi hotel di 

seluruh dunia dan mengakibatkan semakin ketatnya persaingan di industri 

perhotelan ini. Didalam hotel terdapat berbagai macam department yang 

mempunyai fungsi dan tanggung jawab masing-masing. Salah satunya adalah 

department kitchen.  

Bedasarkan definisnya department kitchen adalah suatu tempat untuk 

memproses makanan yang dapat dijual dengan nilai tinggi. Dapur hotel salah 

satu kunci penting yang berada di department  hotel lainnya. Dalam 

mengelola makanan seorang juru masak atau chef harus mengerti tentang 

kebersihan dan resep standar makanan. Dengan mengelola makanan yang baik 

memberikan kesan yang baik terhadap tamu sehingga tamu akan selalu 

mengingat hotel itu. Maka dengan ini penulis memilih Bintan Lagoon Resort 

sebagai salah satu tempat magang yang berada di Bintan yang merupakan 

kawasan pariwisata. Di sisi lain Bintan Lagoon Resort menghasilkan  trainee 

– trainee yang dapat depercaya oleh perusahan lain untuk bekerja.

Bedasarkan latar belakang yang telah dijabarkan penulis, maka penulis 

tertarik membuat judul “Kegiataan Magang Trainee Kitchen Di Bintan 

Lagoon Resort”. Alasan penulis memilih judul tersebut dikarena kan 
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pengalaman penulis yang telah mengikuti on the job trainindan telah 

mengetahui keseharian dan proses pembuatan berbagai jenis hidangan yang 

baik untuk disajikan oleh para tamu di dalam operasional kitchen Bintan 

Lagoon Resort. 

1.2 Ruang Lingkup 

Pada pembahasan ini terfokus pada Food and Beverage Product 

tepatnya di Kitchen dan kegiatan dan hasil apa saja yang yang dilakukan 

penulis di Bintan Lagoon Resort. 

1.3  Tujuan Penulisan 

Adapun tujuan penulis yang mengambil judul “Kegiatan Magang 

Trainee Kitchen di Bintan Lagoon Resort” sebagai laporan on the job training 

yang dimulai dari 10 Agustus 2019 s.d 10 Desember 2019 di Bintan Lagoon 

Resort sebagai berikut: 

1) Untuk meningkatkan pengetahuan penulis mengenai bidang spesifik serta

mengetahui aktualisasi dan perbandingan teori yang dipelajari kampus

dengan praktik dan kondisi yang ada di food and beverage product.

2) Untuk menerapkan dan mengembangkan keahlian untuk mempersiapkan

diri di dunia kerja.

3) Untuk mengenal lebih jauh tentang dunia kerja di industri perhotelan dan

pariwisata.

1.4  Manfaat Penulisan 

Adapun manfaat penulis yang mengambil judul “Kegiatan Magang 

Trainee Kitchen Di Bintan Lagoon Resort” sebagai laporan on the job training 

yang dimulai dari 10 Agustus 2019 s.d 10 Desember 2019 di Bintan Lagoon 

Resort sebagai berikut: 
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1) Sebagai acuan bagi penulis dalam penyusunan laporan sekaligus 

menambah wawasan dalam penyusunan laporan kegiatan kepariwisataan 

khususnya di bidang food and beverage product. 

2) Sebagi pedoman dalam tata pelaksanaan kegiatan praktek kerja ataupun on 

the job trainingdibagian dan hotel yang terkait. 

1.5  Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN  

Membahas tentang latar belakang, ruang lingkup, tujuan penelitian, dan 

manfaat penelitian penulis di Bintan Lagoon Resort.  

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Membahas tentang pengertian dari cheff, dapur , pastry dan memasak, serta 

menjelaskan metode memasak, tujuan memasak, dan perlatan yang digunakan 

selama di kitchen 

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Membahas tentang identitas perusahaan, visi – misi perusahaan, fasilitas 

perusahaan, struktur organisasi perusahaan, job dan aktifitasi kegiataan 

operasional. 

BAB IV METODELOGI 

Membahas tentang rancangan penelitian, teknik pengumpulan data, proses 

perancangan, dan tahapan dan jadwal pelakasanaan. 

BAB V ANALISIS PERANCANGAN DATA 

Membahas tentang analisis data dan kendala implementasi. 
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BAB VI IMPLEMENTASI  

Membahas tentang implementasi dan kondisi implementasi. 

BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN  

Membahas kesimpulan dan saran selama penulis kerja praktek di Bintan 

Lagoon Resort. 
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