
BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pulau Bintan adalah kepulauan terbesar di provinsi kepulauan riau yang 

terdiri dari hampir 3000 pulau besar atau kecil, terbentang di samping singapura 

dan johor baru (Malaysia). Pulau ini melebar dari malaka ke laut cina selatan 

tanjung pinang merupakan Ibu kota provinsi kepulauan riau yang terletak di 

pantai barat selatan bintan, secara strategis terletak di semenanjung selatan 

malaysia di selat malaka. 

Kepulauan riau pada abad pertama masehi merupakan tempat foavorit bagi 

kapal dagang india dan cina, pulau ini memiliki tiga pemerintahan yaitu 

pemerintahan kota tanjung pinang yang terletak di senggarang, pemerintahan 

kabupaten bintan yang terletak di bandar seri bintan serta pemerintahan provinsi 

kepulaun riau yang terdapat di pulau ompak (Tanjung pinang). 

Tujuan wisata di pulau bintan adalah resort yang merupakan sebuah 

destinasi wisata berupa pantai yang sangat indah di dengan luas 23.000 hektar di 

atas pasir putih yang menghadap ke laut cina selatan. Pulau ini juga memiliki 

tempat yang menarik yang menawarkan kesempatan untuk surfing, berpertualang 

dan ekowisata untuk pelajar, keluarga, dan ideal untuk bersantai. 

Salah satu resort yang berada di pulau bintan di kawasan lagoi yaitu 

Bintan Lagoon Resort yang berada paling ujung di antara-antara hotel yang ada 

dikawasan wisata lagoi. Bintan Lagoon Resort merupakan hotel yang berbintang 

lima yang mempunyai bangunan didekorasi dengan gaya modern namun 
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bagunannya memiliki ciri khas seperti di bangunan tersebut memiliki 

bentuk kayu yang melintang dan sangat unik di bagian atap resort. 

Sebuah resort merupakan akomodasi penginapan yang telah di sediakan 

oleh perusahaan untuk para wisatawan yang menginap. Resort juga memberikan 

fasilitas pengunjung pelayanan untuk kepuasan tamu dalam bidang makanan dan 

minuman adalah departement food and beverage, khususnya food product 

Kitchen merupakan suatu tempat atau ruangan yang berfungsi untuk menyimpan 

dan mengolah makanan dari bahan mentah hingga siap untuk disajikan, sehingga 

mendapatkan income atau revenue dan profitoleh, oleh karena itu kitchen sangat 

berperan penting dalam dunia perhotelan karena selain tamu menginap tamu juga 

dapat memesan  makanan dan minuman yang telah di sediakan oleh suatu resort. 

Sehingga penulis ketertari untuk melakukan on the job training di departemen 

kitchen karena departemen tersebut merupakan suatu departemen yang berperan 

sangat penting dalam menyimpan dan mengolah makanan di sebuah resort 

ataupun hotel. 

1.2. Tujuan Penulisan 

Penilitian ini di harapkan memiliki tujuan sbagai berikut: 

1.2.1. Mengetahui secara langsung kadaan lingkungan kerja yang sebenarnya di 

bintan lagoon resot. 

1.2.2. Mengetahui cara menggunakan peralatan kitchen sesuai standar yang ada 

di bintan lagoon resot. 

1.2.3. Mengetahui ilmu tambahan yanag tidak di dapatkan di kampus. 

 
Dina. Prosedur Operasional Departemen Kitchen Section Western di Bintan Lagoon Resort UIB Repository©2018.

2



1.2.4. Melatih rasa tangung jawab terhadap perkerjaan.   

1.2.5. Mengetahui pengaruh kepuasan kerja terhadap produktivitas kerja.   

1.3 Manfaat penulisan  

1.3.1.Menambah teori-teori yang telah ada sehubungan dengan masalah yang di 

teliti.   

1.3.2.Menambah wawasan mengenai produk di ruang lingkup hotel khusunya  

di bidang oprasional dapur.   

1.3.3.Sebagai pengetahuan mengenai situasi dan kondisi di dunia perhotelan 

khusunya di bidang oprasional dapur.    

1.3.4.Sebagai pedoman untuk terjun di dunia kerja selanjutnya.   

1.3.5.Sebagai bahan perbandingan teori dan praktik.   

1.3.6.Kita menjadi disiplin yang lebih tinggi dalam memegang suatu 

departemen yang sudah di percayai oleh staff.   

1.3.7.Sebagai salah satu syarat kelulusan mahasiswa program studi S-1 

Manajemen Konsentrasi Pariwisata. 

1.4 Metode Penelitian  

Metode penggumpulan untuk  penyusun laporan ini di bagi menjadi dua yaitu 

1.4.1. Metode observasi  

 Menurut Ngalim Purwanto, 1985(Metode Penelitian Kualitatif, 2016:230) 

mengemukakan bahwa observasi adalah metode atau cara untuk membuat catatan 

penelitian dan menganalisis secara sistematis mengenai tingkah laku dengan cara 
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melihat atau mengamati suatu individu atau kelompok secara langsung di 

lapangan.   

         Observasi yang di lakukan oleh penulis ialah dengan cara mengamati secara 

lagsung di lapangan bagaimana kegiatan staff dan trainee di Bintan Lagoon 

Resort terutama di departemen food & beverage product, di bagian section 

westeren.   

1.4.2.Metode Wawancara 

Menurut (Sukmadinata,  2012 : 216) wawancara atau interview merupakan salah 

satu bentuk teknik pengumpulan data yang banyak digunakan dalam penelitian 

kualitatif dan deskriptif kuantitatif, wawancara dilaksanakan secara lisan dalam 

pertemuan tatap muka secara individual.   

Wawancara yang di lakukan penulis dalam pengumpulan data yaitu dengan cara 

bertanya dengan senior dan staff di departemen yang lain, dengan cara berdiskusi 

ataupun  sharing dengan sesama trainee.   

1.5 Sistematika Penulisan  

Dalam penulisan  laporan kerja praktek ini terdapat bebrapa bab yaitu: 

BAB I:PENDAHULUAN  

Pada bagian bab ini penyusun menjelaskan tentang gambaran umum dalam latar 

belakang dalam mejalani On The Job Training. Manfaat penulisan laporan tujuan 

penulisan laporan dan metode penelitian.   
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BAB II: GAMBARAN UMUM TEMPAT TRAINING  

Bagian bab ini membahas secara umum sejarah singkat Bintan Lagoon Resort,  

fasilitas hotel, struktur hotel, visi dan misi serta  tujuan organisasi  Bintan Lagoon 

Resort.   

BAB III: KERAGKA TEORITIS  

Bab III  ini penulis menjelaskan  teori yang sudah di pelajari dalam selama ini.   

BAB IV:HASIL TRAINING DAN PERMASALAHAN  

Pada bagian ini berisi tentang, menjelaskan aktivitas penulis di departemen Food 

& Beverage Product pada saat menjalnkan On The Job Training  dan permaslahan 

yang di jalanin pada saat melakukan training di Bintan Lagoon Resort.    

BAB V:ANALISA PEMBAHASAN  

Bagian ini meneragkan permasalahan yang di hadapi selama On The Job Training 

secara jelas dan perbedan teori yang di pelajari dalam kerja praktek lapangan yang 

di jalanin selama 6 bulan.   

BAB VI:PENUTUP  

 Bagian ini menjelaskan  kesimpulan tentang aktivitas seorang training  di Bintan 

Lagoon Resort  yang terdapat derpatemen Food & Beverage Product dan saran 

kepada Bintan Lagoon Resort.   
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