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ABSTRACK

This paper Entitled “THE IMPORTANCE OF MAINTAINING

HYGIENE AND SANITATION ON  FOOD AND KITCHEN AREA “The

goal to be achieved from the writing of scientific papers is to know how

efforts to improve the quality of Hygiene and sanitation on food to consumer

satisfaction at

D’max Hotel And Conventio Lombok maintaining hygiene and sanitation

greatly affect guest satisfaction because this satisfaction not only displays the

quality,

cuisine flavor, convenience only, but the very important factor is related to

comfort and certainty or hygiene guarantee for health as per purpose people

enjoy the facility for the sake of survival of "hygiene and sanitation" (health

and hygiene). For that in managing all facilities offered in a professional

must be in accordance with applicable health rules, so that service users get

their own enjoyment with health insurance.
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ABSTRAK

Karya tulis ini berjudul “PENTINNYA MENJAGA HYJIENE DAN

SANITASI PADA MAKANAN DAN AREA DAPUR” tujuan yang ingin di

capai dari penulisn karya tulis ilmiah ini adalah untuk

mengetahuibagaimanapentinnyamenjagahyjiene dan snitasi pada

makanandan area dapur

Berdasarkan hasil observasi dan analisis yang dilakukan penulis

selama 3 bulan dibagian Food And Beverage Product Department ,D’max

Hotel And Convention Lombok  menjagahyjiene dan sanitasi sangat

mempengaruhi kepuasan tamu karena kepuasan ini tidak hanya menampilkan

mutu, citarasa masakan, kenyamanan saja, akan tetapi factor yang sangat

penting adalah menyangkut kenyamanan dan kepastian atau jaminan

kebersihan untuk kesehatan sesuai tujuan orang menikmati fasilitastersebut

demi kelangsungan hidupnya yaitu “hygiene danSanitasi” (kesehatan dan

kebersihan). Untuk itu dalam mengelola seluruh fasilitas yang

ditawarkansecara professional haruslah sesuai dengan aturankesehatan yang

berlaku, sehingga pengguna jasa mendapatkan kenikmatannya sendiri dengan

jaminan kesehatan.
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perkembangan pariwisata di Indonesia sudah mengalami kemajuan

yang sangat signifikan, yang dibuktikan dengan semakin meningkatnya arus

kemajuan wisata mancanegara yang datang ke Indonesia. Indonesia

merupakan negara yang memiliki kekayaan wisata alam yang sangat

banyak. Kekayaan tersebut berada di banyak tempat, hampir disetiap

pulau-pulau Indonesian seperti pulau Bali, Lombok-Sumbawa, Nusa

Tenggara Timur, Sulawesi, Kalimantan, dan sebagainya.

Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu daerah yang menjadi

tujuan wisata. Karena  kekayaan alam dan budaya yang masih alami

membuatnya menjadi salah satu kunjugan wisata yang saat ini banyak di

minati wisatawan, baik wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara.

khusus nya Lombok.

Adanya program penerbangan langsung dari Australia menuju

Lombok, semakin membuat peningkatan kunjungan wisatawan ke Lombok,

hal ini dibuktikan dengan meningkatnya kunjungan wisatawan manca negara

yang berasal dari Australia,dan juga banyaknya pembangunan hotel-hotel

baru baik city hotel,resort villa dan lainnya.
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Pada dasarnya, setiap orang yang melakukan kegiatan wisata adalah

mereka yang mencari suatu tempat yang indah, nyaman dan aman. tentunya

hal inilah yang dimanfaatkan oleh setiap pelaku usaha perhotelan sebagai

Bussines Oriented yaitu menjual berbagai fasilitas yang menjamin

terpenuhinya segala kebutuhan tamu.

Hotel merupakan salah satu akomodasi yang sangat dibutuhkan oleh

setiap Wisatawan yang berkunjung kesuatu daerah, seperti yang kita ketahui

bahwa setiap orang yang melakukan perjalanan wisata pasti membutuhkan

tempat untuk beristirahat setelah menempuh perjalanan panjang.

Kata hotel memilki pengertian atau definisi yang cukup banyak,

masing – masing orang berbeda dalam menguraikannya. Berikut ini adalah

beberapa pengertian hotel:

1. Menurut Menteri Perhubungan, hotel adalah suatu bentuk akomodasi

yang dikelola secara komersial, disediakan bagi setiap orang untuk

memperoleh pelayanan penginapan berikut makan dan minum,

2. Menurut AHMA (American Hotel Dan Motel Associations) hotel adalah

suatu tempat dimana di sediakan  penginapan,makanan  dan

Minuman serta pelayanan lainnya,untuk di sewakan bagi para tamu atau

orang-orang yang tinggal untuk sementara.(I.Gede Eka Susanta.2005)

Sedangkan layanan yang dijual adalah keramah–tamahan dan

keterampilan staff karyawan hotel dalam melayani pelanggannya
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Kotler dan Amstrong ( 2004)  mendifinisikan kualitas jasa sebagai

aktivitas atau manfaat yang di tawarkan oleh satu pihak lain yang pada

dasarnya tanpa wujud dan tidak memiliki kepemilikan apapun. Definisi

kualitas jasa adalah suatu kegiatan yang memiliki beberapa unsur

ketidak berwujudan (intangibility) yang melibatkan beberapa interaksi

dengan konsumen atau properti dalam kepemilikannya.dan tidak

memiliki transfer kepemilikan.

Saat ini seringkali hotel digunakan acara pernikahan ,rapat

perusahaan,launching untuk produk baru suatu perusahaan dan tak

jarang pula hotel digunakan sebagai sarana untuk berakhir pekan bagi

kalangan masyarakat  menengah atas.  Para pengusaha perhotelan

diharapkan tanggap dan memiliki respon yang cepat terhadap perubahan-

perubahan ini. Dalam persaingan bisnis sekarang ini ,layanan merupakan

hal yang paling penting bagi perusahaan untuk strategi difrensiasi ketika

mereka menjual produk yang lama. Layanan yang baik akan

menyelamatkan makanan yang tak enak,sebaliknya hidangan yang lezat

tidak menjamin dan dapat menyelamatkan layanan yang bururk. Hal

tersebut membuktikan bahwa kualitas pelayanan merupakan aspek yang

sangat penting yang harus diperhatikan perusahaan. Pelayanan disini

adalah segala macam bentuk pelayanan yang diberikan oleh pihak hotel

selama tamu atau konsumen tersebut berada di hotel, meliputi pelayanan

yang di berikan oleh receptionist,bell boy, room service, security,

Housekeping, dan lain-lain.
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Food and beverage departement adalah salah satu departemen yang

sangat penting kedudukan dan keberhasilan pelayanan D’max Hotel And

Convention Lombok sebab departement ini bertugas dan bertanggung

jawab dalam mengelola dan menyiapkan, menyajikan makanan dan

minuman baik untuk tamu maupaun untuk karyawan hotel sendiri.

Food and beverage product bagian yang mengelola bahan baku menjadi

barang jadi atau bagian yang mempersiapakana, mengelola dan menata

semua jenis makanan.(I. Gede Eka Susanta. 2005)

Food and beverage service yaitu bagia yang bertanggung jawab

atas penyajian dan penjualan makanan yang di produksi oleh bagian

pengolahan makanan sesuai pesananan konsumen di tempat yang telah

di sediakan .(I. Gede Eka Susanta. 2005)

Seperti yang di ketahui bahwa selain penjualan kamar sebagai sumber

pendapatan utama hotel, penjualan makanan dan minuman merupakan

pendapatan kedua bagi hote l.

Itu sebabnya menjaga hygiene dan sanitasi sangat  mempengaruhi

kepuasan tamu karena kepuasan ini tidak hanya menampilkan mutu,

citarasa masakan, kenyamanan saja, akan tetapi factor yang sangat

penting adalah menyangkut kenyamanan dan kepastian atau jaminan

kebersihan untuk kesehatan sesuai tujuan orang menikmati fasilitas

tersebut demi kelangsungan hidupnya yaitu “hygiene dan Sanitasi”

(kesehatan dan kebersihan).



5

Untuk itu dalam mengelola seluruh fasilitas yang ditawarkan

secara professional haruslah sesuai dengan aturan kesehatan yang

berlaku, sehingga pengguna jasa mendapatkan kenikmatannya sendiri

dengan jaminan kesehatan.

D’MAX HOTEL AND CONVENTION LOMBOK adalah salah

satu bentuk akomodasi bisnis yang menyediakan usaha dan jasa. D’max

hotel and conventon lombok hotel baru tepatnya di samping bandara

(LIA) Lombok International Airport oleh sebab itu penulis tertarik

mengakat judul “PENTINGNYA MENJAGA HYJIENE DAN

SANITASI PADA MAKANAN DAN AREA DAPUR DI D’MAX

HOTEL AND CONVENTION LOMBOK”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah yang

dapat penulis sajikan adalah :

1. Bagaimana cara menjaga hygiene dan sanitasi pada makanan dan area

dapur di D’max hotel and convention lombok ?

2. Dampak dari tidak terjaganya hygiene dan sanitasi pada makanan dan

area dapur ?

1.3. Tujuan dan Manfaat  Karya Tulis Ilmiah

1.3.1. Tujan Karya Tulis  Ilmiah

Adapun tujuan dari penelitian yang ingin di capai dalam penelitian

ini adalah :
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1. Untuk mengetahui bagaimana pentingnya menjaga hygiene dan

sanitasi pada makanan dan area dapur di D’max Hotel and

Convention Lombok

2. Untuk mengetahui dampak terhadap pentingnya hygiene dan

sanitasi pada makanan dan area dapur di D’max Hotel and

Convention Lombok

2.3.1. Manfaat Karya Tulis Ilmiah

1. Secara praktis

Diharapkan dapat di jadikan pedoman dan acuan agar dapat

meningkatkan kualitas pentingnya menjaga hygiene dan sanitasi

pada makanan dan area dapur di   D’MAX HOTEL &

CONVENTIO LOMBOK. Sehingga standar operasional

prosedur (SOP) dapat di implementasikan secara maksimal.

2. Secara teoritis

Di harapkan hasil karya tulis ini bermamfaat bagi

pengembangan ilmu pengetahuan di bidang perhotelan khususnya

mengenai pentingnya menjaga hygiene dan sanitasi pada makanan

dan area dapur  di D’MAX HOTEL & COVENTION LOMBOK

3. Secara akademik

Secara Akademik, karya tulis ini merupakan salah satu

syarat untuk mencapai Gelar Ahli Madya (A.Md.Par.) pada

Program  Studi Diploma III Pariwisata Fakultas Ekonomi dan

Bisnis Universitas Mataram.
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Hotel Dan Fungsi Hotel

2.2.1 Pegertian Hotel

Secara umum hotel adalah suatu tempat penginapan umum

yang terdiri dari beberapa kamar yang di sediakan kepada umum

untuk waktu tertentu dengan menyediakan makanan dan minuman.

Beberapa definisi tentang Hotel:

1. Menurut Richard Sihite, (2003 : 53).

Hotel adalah jenis akomodasi yang menyediakan fasilitas dan

pelayanan penginapan, makan dan minum serta jasa lainnya

untuk umum yang tinggal sementara waktu yang dikelola secara

komersial.

2. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang

kepariwisataan “Hotel adalah penyediaan akomodasi secara

harian berupa kamar-kamar didalam 1 (satu) bangunan, yang

dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum,

kegiatan hiburan serta fasilitas lainnya”

3. Menurut the American Hotel and Motel Association (AHMA)

sebagaimana dikutip oleh Steadmon dan Kasavana, Hotel dapat
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didefinisikan sebagai sebuah bangunan yang dikelola secara

komersial dengan memberikan fasilitas penginapan untuk umum

dengan fasilitas pelayanan sebagaiberikut: pelayanan makan dan

minum, pelayanan kamar,pelayanaan barang bawaan, pencucian

pakaian dan dapat menggunakan fasilitas atau perabotan dan

menikmati hiasan-hiasan yang ada didalamnya. (Ni Wayan

Suwithi, 2008 : 44)

4. Hotel adalah suatu bentuk akomodasi yang dikelola secara

komersial disediakan bagi orang untuk memperoleh pelayanan

dan penginapan berikut makan dan minum”. (Abd.Rachman

Arief : 10)

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa hotel

adalah:

a. Menyediakan jasa penginapan, makanan dan minuman

sertajasa lainnya

b. Diperuntukkan bagi umum.

c. Dikelola secara komersial.

2.2.2 Fungsi Hotel

Menurut Webster (2005:31), hotel  berfungsi  sebagai  suatu

sarana  untuk  memenuhi  kebutuhan  tamu  (Wisatawan  atau

Pelancong),  sebagai  tempat  tinggal  sementara  selama  berada

jauh  dari  tempat tinggal asalnya. Oleh sebab itu dalam bahasa
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inggris sering disebutkan bahwa hotel is home (Sebagai rumah  ke

dua).

2.2. Klasifikasi Hotel

Menurut Ricard (2000:154) Klasifikasi usaha hotel adalah suatu

sistem pengelompokkan hotel kedalam berbagai kelas atau tingkatan

berdasarkan ukuran penilaian tertentu. Kalasifikasi tersebut bisa dilakukan

menurut standar hotel, jumlah kamar, jenis tamu, lama tinggal, tipe harga

kamar, tarif kamar, lama operasi hotel, serta lokasi hotel.

Klasifikasi menurut standar hotel didasarkan kepada manajemen,

kapasitas atau jumlah kamar, fasilitas, penempatan tenaga kerja, serta

administrasi. Dilihat dari perkembangan hotel saat ini, klasifikasi hotel dapat

dikelompokkan mulai jumlah kamar hingga lokasi hotel. Adapun

pengelompokkan klasifikasi hotel menurut Dr. Vanessa Gaffar F. SE, AK,

MBA (2007:14) adalah sebagai berikut.

1. Dari Segi Jumlah Kamar

a. Small hotel (hotel kecil) adalah hotel dengan jumlah kamar kurang

dari 50 orang.

b. Medium hotel (hotel sedang)  adalah hotel dengan jumlah

kamarantara 50 kamar sampai 100 kamar.

c. Large hotel ( hotel besar) adalah hotel dengan jumlah kamar 100

keatas.

2. Dari Jenis Tamu Yang Meginap
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a. Family Hotel adalah tamu-tamu yang menginap bersama keluarga.

b. Business Hotel adalah tamu yang mayoritas adalah menginap dengan

tujuan bisnis sehingga diperlukan tatacara praktis dan cepat dalam

pelayanan serta fasilitas bisnis sebagai penunjang.

c. Comersial Hotel adalah tamu yang berasal dari kalangan pengusaha.

d. Tourist Hotel adalah tamu yang menginap terdiri dari kalangan

wisatawan, dengan demikian diperlukan penataan hotel yang artistic

serta tersedia saranan informasi wisata serta barang-barang kerajinan

tangan dan sebagainya.

e. Official Hotel adalah tamu-tamu yang berasal dari instansi atau

perusahaan yang sedang melaksanakan perjalanan dinas sehingga

biasanya lokasinya berada di daerah perkantoran atau instansi dan

relatif sama dengan business hotel.

f. Transit Hotel adalah tamu-tamu yang menginap terutama mereka

yang akan melanjutkan perjalanan (Hotel di Airport).

g. Cure Hotel adalah tamu-tamu yang menginap terutama mereka yang

akan merawat diri untuk tujuan pengobatan.

h. Hotel Konvensi adalah Hotel yang dirancang untuk keperluan

penyelenggaraan konvensi.

3. Dari Jenis Lama Tinggal Tamu

a. Hotel Resident adalah hotel yang sebagian besar tamunya adalah

tamu yang mentap dalam jangka waktu yang lama dimana sewa

kamarnya dapat secara bulanan atau dalam jangka waktu tertentu.
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b. Hotel Transit (komersial) adalah hotel yang terletak di kota yang

menjadi pusat kegiatan perdagangan, pemerintahan, dan tamu-tamu

yang menginap kebanyakan para pedagang, orang-orang yang dalam

perjalanan transit, ataupun tamu yang tinggal sementara waktu.

c. Hotel Daerah (Resort) adalah hotel yang menyediakan akomodasi

(penginapan) selama masa waktu tertentu dan biasanya terletak di

pusat kegiatan pariwisata yang cocok untuk beristirahat.

d. Motel adalah singkatan dari motor hotel yang disebut juga moto inn

yang di rancang khusus untuk orang-orang atau tamu yang sedang

melakukan perjalanan dengan mengendarai motor.

4. Dari  Segi Harga Kamar

a. European Plan adalah system satuan harga berlaku hanya untuk

sewa kamar saja, sedangkan harga makanan tidak termasuk satuan

harga kamar tersebut.

b. American Plan adalah system satuan harga sewa kamar sudah

termasuk harga makanan yang disajikan kepada tamu, tanpa

memperhatikan tamu itu makan atau tidak.

c. Continental Plan adalah hotel yang mencantumkan harga kamar

sudah termasuk makan pagi dan jenis makananya continental.

5. Dari  Segi Tarif Kamar

a. Economy Hotel adalah hotel dengan tarif ekonomi (relatif murah)

b. First Class Hotel adalah hotel dengan tarif sedang.

c. Deluxe Hotel adalah hotel dengan tarif sedang.
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6. Dari  Segi  Lokasi  Hotel

a. City Hotel adalah yang berlokasi di daerah perkotaan, biasanya

digunakan bagi tamu yang beristirahat sementara waktu.

b. Resident Hotel adalah yang beralokasi dipinggiran atau dekat dengan

kota-kota besar yang cukup jauh dari keramian tetapi mudah untuk

menjangkau tempat tersebut.

c. Resort Hotel adalah hotel yang beralokasi di daerah pegunungan atau

di tepi pantai, biasanya di gunakan oleh keluarga yang akan berlibur.

d. Motel (Motor Hotel) adalah hotel yang beralokasi dipinggir atau di

sepanjang jalan raya yang menghubungkan satu kota besar

dengankota besar lainnya, hotel yang semacam ini diperlukan untuk

traveler yang menggunakan kendaraan.

e. Beach Hotel adalah hotel yang beralokasi di daerah pegunungan.

f. Mountain Hotel adalah hotel yang beralokasi di daerah pegunungan.

g. Airport Hotel adalah hotel yang beralokasi disekitar Airport, sebagai

tempat persinggahan sementara.

2.3 Departemen Dalam Hotel

Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab operasional dalam

sebuah hotel, maka tugas tersebut akan di limpahkan pada masing-masing

departemen yang besangkutan. Pelayanan di hotel pada umumnya

berhubungan dengan tamu (Front Office The House) dan departemen yang

tidak berhubungan dengan tamu (Back Of The House) .
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Menurut Agus Nawar (2000:14) departmen-departemen tersebut

adalah:

1. Departemen-departemen yang langsung berhubungan dengan tamu

(Front Of The House)

a. Front Office Department (departemen kantor depan) adalah

departemen yang menjual kamar yang memenuhi syarat dan siap

untuk dihuni oleh tamu hotel.

b. Food and Beverage Department (departemen makan dan minum)

adalah departemen yang bertugas menyiapkan makanan dan

c. minuman didalam hotel.

2.4 Hyjiene Dan Sanitasi Dapur

Pengertian Hygiene dan Sanitasi Hygiene dan sanitasi adalah dua istilah dari

bahasa inggris yaitu ”hygiene”yang berarti : usaha kesehatan preventif yang

menitikberatkan kegiatannya kepada usaha kesehatan individu, maupun usaha

kesehatan pribadi manusia, dan ”sanitation” yang berarti: usaha kesehatan

preventif yang menitikberatkan kegiatannya kepada usaha kesehatan

lingkungan hidup manusia.

hyjiene dan sanitasi sangat  mempengaruhi kepuasan tamu karena kepuasan

ini tidak hanya menampilkan mutu, citarasa masakan, kenyamanan saja, akan

tetapi factor yang sangat penting adalah menyangkut kenyamanan dan

kepastian atau jaminan kebersihan untuk kesehatan sesuai tujuan orang

menikmati fasilitas tersebut demi kelangsungan hidupnya yaitu “hygiene dan

Sanitasi” (kesehatan dan kebersihan). Untuk itu dalam mengelola seluruh
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fasilitas yang ditawarkan secara professional haruslah sesuai dengan aturan

kesehatan yang berlaku, sehingga pengguna jasa mendapatkan kenikmatannya

sendiri dengan jaminan kesehatan.

Menurut Richard Sihite (2000:122)

Pengelolahan makanan (kitchen) atau bagian dapur mempunyai tugas

menyiapkan dan mengolah makanan (producing). Pengolahan makanan atau lebih

umum dikenal dengan “Food Producing Area” antara lain: Restoran,room service,

function room. Selain food production area terdapat juga Beverage Producing Area

yaitu bar dan service bar yang dirancang hanya untuk melayani

permintaan/pemesanan dari room service.

Fungsinya antara lain:

1. Mempersiapkan dan mengolah bahan makanan sesuai dengan pesanan

tamu dari restoran,room service, dll.

2. Mempersiapkan serta mencampur minuman yang sesuai dengan pesanan.

Menurut Sudiarto Mengkuwedoyo (1999: 89)

Bagian pengolahan makanan lebih sering disebut sebagai bagian dapur ataua

kitchen department.Besar kecilnya organisasi dapur tergantung dari jumlah produksi

yang dibutukan.Dewasa ini banyak hotel besar yang melengkapi lebih dari satu

tempat makan dan minum bagi tamunya. Karena dengan fasilitas hotel lainnya akan

mampu bersaing dengan rumah makan/restoran non hotel lainnya yang menjual jasa

makanan dan minuman kepada umum atau masyarakat luas dan tamu hotel. Semakin

banyak tempat makan dan minum dihotel atau biasa disebut “outlet”, akan semakin

membutuhkan dapur yang lebih besar.Demikian pula dengan organisasi kerjanya.

Istilah biasanya digunakan didalam menyebut suatu organisasi kerja didapur adalah”

brigade”.

Dari dua teori diatas penulis menarik pengertian kitchen adalah bagian

dari suatu hotel atau restoran yang berfungsi untuk mengolah makanan dan
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minuman untuk dijual kepada umum atau kepada para tamu yang menginap

dihotel

2.5.Penyajian Dan Pengolahan Makanan Dalam Upaya Menjaga Hygiene

Dan      Sanitasi

1.Prinsip Dalam Hygiene Dan Sanitasi Makanan

Prinsip hygiene dan sanitasi makanan adalah upaya praktis dan

penyehatan makanan. Menurut Depkes RI (1994) prinsip-prinsip hygiene

sanitasi makanan meliputi :

a. Pemilihan bahan makanan.

b. Penyimpanan bahan makanan.

c. Pengolahan makanan.

d. Penyimpanan makanan.

e. Pengangkutan makanan, dan

f. Penyajian makanan.

a) Pemilihan Bahan Makanan

Bahan makanan perlu dipilih yang sebaik-baiknya dilihat dari

segi kebersihan, penampilan dan kesehatan. Penjamah makanan

dalam memilih bahan yang akan diolah harus mengetahui sumber-

sumber makanan yang baik serta memperhatikan ciri-ciri bahan yang

baik.
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Beberapa hal yang harus diingat tentang pemilihan bahan

makanan:

1. Hindari penggunaan bahan makanan yang berasal dari sumber

yang tidak jelas.

2. Gunakan catatan tempat pembelian bahan makanan.

3. Mintalah informasi atau keterangan asal-usul bahan yang dibeli.

4. Belilah bahan di tempat penjualan resmi dan bermutu seperti :

rumah potong pemerintah atau tempat potong resmi yang diawasi

pemerintah, tempat pelelangan ikan resmi dan pasar bahan

dengan sistem pendingin.

5. Tidak membeli bahan makanan yang sudah kadaluwarsa atau

membeli daging/unggas yang sudah terlalu lama disimpan,

khususnya organ dalam (jeroan) yang potensial mengandung

bakteri.

6. Membeli daging dan unggas yang tidak terkontaminasi dengan

racun/toksin bakteri pada makanan.

b) Penyimpanan Bahan Makanan

Dalam penyimpanan bahan makanan hal-hal yang

diperhatikan adalah sebagai berikut :

1. Penyimpanan harus dilakukan dalam suatu tempat khusus yang

bersih dan memenuhi syarat
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2. Barang-barang harus diatur dan disusun dengan baik, sehingga

mudah untuk mengambilnya, tidak menjadi tempat

bersarang/bersembunyi serangga dan tikus, tidak mudah

membusuk dan rusak, dan untuk bahan-bahan yang mudah

membusuk harus disediakan tempat penyimpanan dingin

3. Setiap bahan makanan mempunyai kartu catatan agar dapat

digunakan untuk riwayat keluar masuk barang dengan system

FIFO (First In First Out).

c) Pengolahan Makanan

Menurut Dewi (2004) yang mengutip dari Anwar dkk (1997),

pengolahan makanan menyangkut 4 (empat) aspek, yaitu :

a. Penjamah Makanan

Penjamah makanan adalah seorang tenaga yang

menjamah makanan mulai dari mempersiapkan, mengolah,

menyimpan, mengangkut maupun dalam penyajian makanan.

Pengetahuan, sikap dan perilaku seorang penjamah

mempengaruhi kualitas makanan yang dihasilkan.

Penjamah juga dapat berperan sebagai penyebar penyakit,

hal ini bisa terjadi melalui kontak antara penjamah makanan yang

menderita penyakit menular dengan konsumen yang sehat,

kontaminasi terhadap makanan oleh penjamah yang membawa

kuman.
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b. Cara Pengolahan Makanan

Persyaratan pengolahan makanan menurut Permenkes

No.304/Per/IX/1989 adalah: semua kegiatan pengolahan

makanan harus dilakukan dengan cara terlindung dari kontak

langsung antara penjamah dengan makanan. Perlindungan kontak

langsung dengan makanan jadi dilakukan dengan: sarung tangan,

penjepit makanan, sendok, garpu dan sejenisnya. Dan setiap

tenaga pangolah makanan pada saat bekerja harus memakai

celemek, tutup rambut, sepatu dapur, tidak merokok serta tidak

makan/menguyah.

c. Tempat Pengolahan Makanan

Tempat pengolahan makanan, dimana makanan diolah

sehingga menjadi makanan jadi biasanya disebut dengan dapur,

menurut Depkes RI (1994) perlu diperhatikan kebersihan tempat

pengolahan tersebut serta tersedianya air bersih yang cukup.

d. Perlengkapan/Peralatan dalam Pengolahan Makanan

Prinsip dasar persyaratan perlengkapan/peralatan dalam

pengolahan makanan adalah aman sebagai alat/perlengkapan

pengolahan makanan. Aman ditinjau dari bahan yang digunakan

dan juga desain perlengkapan tersebut.
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d) Penyimpanan Makanan

Menurut Depkes RI (1994) penyimpanan makanan

dimaksudkan untuk mengusahakan makanan agar dapat awet lebih

lama. Kualitas makanan yang telah diolah sangat dipengaruhi oleh

suhu, dimana terdapat titik-titik rawan untuk perkembangbiakan

bakteri patogen dan pembusuk pada suhu yang sesuai dengan

kondisinya.

e) Pengangkutan Makanan

Makanan yang telah selesai diolah di tempat pengolahan,

memerlukan pengangkutan untuk selanjutnya disajikan atau

disimpan. Bila pengangkutan makanan kurang tepat dan alat

angkutnya kurang baik kualitasnya, kemungkinan pengotoran dapat

terjadi sepanjang pengangkutan (Depkes RI, 1994).

f) Penyajian Makanan

Menurut Permenkes No.304/Menkes/Per/IX/1989,

persyaratan penyajian makanan adalah sebagai berikut:

1. Harus terhindar dari pencemaran;

2. Peralatan untuk penyajian harus terjaga kebersihannya;

3. Harus diwadahi dan dijamah dengan peralatan bersih;

4. Penyajian dilakukan dengan perilaku yang sehat dan pakaian

yang bersih;

5. Penyajian makanan harus memenuhi persyaratan berikut:
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o Di tempat yang bersih

o Meja ditutup dengan kain putih atau plastik

o Asbak tempat abu rokok setiap saat dibersihkan

o Peralatan makan dan minum yang telah dipakai paling lambat

5 menit sudah dicuci.

2.Tujuan Hygiene dan Sanitasi pada Personalia dan Area Dapur

1.Personal Hygiene (Kesehatan Perorangan)

Jika para pekerja memakai pakaian kerja dan sarung tangan yang

bersih selama bekerja akan mengurangi terjadinya pengotoran terhadap

makanan dan minuman maupun terhadap alat-alat makan, sebaliknya jika

para pekerja melakukan hal-hal yang kurang baik, seperti : meludah, bersin

dan batuk seenaknya kemudian disekat atau ditutup dengan tangan tanpa

mencuci kembali dapat mengakibatkan makanan menjadi kotor.

Usaha-usaha yang harus dilakukan :

1) Sebelum bekerja dan sesudah buang air kecil diharuskan mencuci

tangan dengan menggunakan sabun sampai bersih.

2) Menjauhkan makanan dan minuman dari sentuhan jari tangan.

3) Menggunakan sapu tangan bersih untuk menutup tangan waktu

batuk atau menutup hidung waktu bersin dan sesudahnya

diharuskan mencuci tangan dengan memakai sabun.

4) Menggunakan pakaian seragam.
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5) Memakai tutup kepala dengan kain bersih.

6) Bila sakit sebaiknya tinggal di rumah.

Dalam pemeliharaan personal Hygiene diharuskan tersedianya :

1. Kotak berisi alat-alat Pertolongan Pertama Pada Penderita

Kecelakaan (PPPK), berupa obat-obatan dan semua kelengkapan

yang bisa digunakan antara lain obat merah, tensoplast, perban,

kapas, boorwater dan lain sebagainya.

2. Kamar mandi dan toilet yang terletak cukup jauh dari tempat

penyimpanan makanan.

3. Fasilitas untuk mencuci tangan atau wash basin yang

penempatannya di tempat yang strategis agar mudah dijangkau.

4. Pemeriksaan kesehatan atau kebersihan, kerapihan dan juga

kebersihan lingkungan sekitarnya.

5. Pakaian kerja dan tutup kepala untuk pekerja serta sarung tangan.

Selain Hygiene dari perorangan juga harus memperhatikan

kebersihan lingkungan di sekitar tempat bekerja. Bila lingkungan

tempat bekerja dalam keadaan bersih, rapi dan tertata dengan baik

maka akan terasa kenyamanan serta ketenangan dalam melaksanakan

pekerjaan. Jadi lingkungan harus mendapatkan perhatian dan

perioritas untuk diperhatikan seperti tempat pembuangan sampah,

area sekitar dapur. Tempat penyajian dan pengolahan makanan harus

senantiasa dalam keadaan bersih, rapi dan teratur. Setiap selesai

bekerja, peralatan yang ada di dapur atau sekitarnya dan juga sisa-sisa
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makanan yang tumpah harus segera dibersihkan, dapur dibersihkan

dengan pembersih lantai, makanan yang belum tersajikan disimpan di

tempat yang seharusnya agar terhindar dari bakteri atau kuman.

Hal yang harus diperhatikan untuk menjaga kebersihan

lingkungan dari pembuangan sampah yang diambil dalam Drs.

Tatang Asmawijaya, antara lain :

1. Tempat sampah harus selalu tertutup.

2. Usahakan agar sampah bekas makanan dimasukkan ke dalam

plastik sampah khusus.

3. Memisahkan antara sampah yang basah dan yang kering.

4. Memisahkan antara sampah makanan dan sampah lainnya,

seperti kaleng tutup botol, kertas, karton, plastik, dan lain

sebagainya.

5. Tempat sampah harus jauh dari tempat pengolahan, penyajian,

dan penyimpanan makanan.

6. Mencuci tempat sampah dua kali sehari dengan menggunakan

obat pembasmi hama atau bakteri.

7. Menghindarkan pembuangan sampah di sembarang tempat. (

Hygiene dan Sanitasi hal 15)

3.Kesehatan Lingkungan

Lingkungan tempat bekerja harus selalu bersih, rapi dan selalu

dirawat, agar tempat kerja tidak ada kuman, bakteri ataupun serangga,
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karena hal ini akan menyebabkan makanan menjadi terkontaminasi dan

menjadi rusak sebelum waktunya. Penyemprotan pestisida harus

diberikan secara teratur agar terhindar dari serangga, tikus dan binatang

lainnya yang senantiasa menimbulkan penyakit.

Adapun alat penunjang terhadap Hygiene dan Sanitasi :

1) Calibrating Thermometer berfungsi :

a) Untuk mengukur tingkat kematangan suatu makanan, suhunya

1400F, kalau babi suhunya 1650 C.

b) Untuk mengembalikan termperatur, yaitu air + es.

c) Untuk mengukur tingkat panasnya air bain marie.

2) Clorine, macam-macamnya :

a) Bubuk

b) Tablet

3) Thermometer, dibagi menjadi dua :

a) untuk chiller

b) untuk mengukur dish washing machine. Tindakan yang

merupakan Hygiene hotel yaitu :

1. Beberapa kali sehari ruangan harus dibersihkan tergantung

cepat atau lambatnya ruangan tersebut menjadi kotor.

2. Semua perlengkapan untuk tamu harus dalam kondisi

bersih.

3. Semua makanan, minumnan dan peralatannya harus dijaga

kebersihannya dan tidak terkontaminasi.
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4. Pasokan air yang ada di hotel harus memenuhi syarat

kesehatan.

Kebersihan lingkungan mempengaruhi tempat kita bekerja,

maka dari itu kebersihan sangatlah penting. Apabila lingkungan tempat

kita bekerja tidak bersih akan mempengaruhi orang-orang yang bekerja

dan juga mempengaruhi makanan yang akan diolah sehingga makanan

yang telah jadi tidak akan memenuhi syarat dari segi kebersihan.
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BAB III

GAMBARAN UMUM

3.1 Sejarah Berdirinya Hotel

D'MAX Hotel & Convention Lombok didirikan sejak pertengahan

tahun 2013 dan selesai dibangun pada akhir Desember tahun 2015. D’MAX

Hotel Lombok melakukan Grand Opening pada tanggal 16 Februari 2016.

DMAX Hotel sendiri dikelola oleh PT. Jaya Cipta Hotel yang berkantor

pusat di Jakarta dengan jajaran pimpinan sebagai berikut :

Direktur Utama : Bapak Ngadiman

Direktur Operasional : Bapak Dedy Setiawan

General Manager : Bapak Oscarios Marbun

D'MAX Hotel & Convention Lombok terletak di Jl. Raya By Pass

BIL Km 2 Praya Lombok Tengah, NTB Lokasi yang sangat strategis di

depan Bandara Internasional Lombok (BIL), serta dekat dengan pusat kota

Praya. Disamping itu, DMAX juga tidak jauh dari pusat pengembangan

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika yang sedang gencar –

gencarnya membangun infrastruktur pariwisata. DMAX sendiri merupakan

cabang dari D’Hotel Jakarta bersama group lainnya yang ada di Aceh dan

Bali.

Dmax Hotel & Convention memiliki 137 kamar dengan tipe :

a. Superior room = 91
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b. Superior Triple = 4 kamar

c. Deluxe room = 19 kamar

d. Executive room = 8 kamar

e. Executive family = 10 kamar

f. Suite room = 5 kamar

D’max Hotel And Convention Lombok merupakan hotel bintang

empat yang terdapat dilombok, nusa tenggara barat. D’max hotel and

convention lombok terletak di lombok tengah

D’max Hotel And Convention Lombok berada di di Jl. Raya By

Pass BIL Km 2 Praya Lombok Tengah, NTB Lokasi yang sangat strategis di

depan Bandara Internasional Lombok (BIL), serta dekat dengan pusat kota

Praya phone (0370) 6158888 info@dmax-dhotel.com

rsv@dmax-dhotel.com

+62-370-615-8888 (Phone)

+62-370-615-8777 (Fax).

D’max hotel and convention lombok di dirikan pada tahun2013 dan

selesai dibangun pada akhir Desember tahun 2015. D’MAX Hotel Lombok

melakukan Grand Opening pada tanggal 16 Februari 2016. Di sekitar

D’max Hotel And Convention Lombok antara lain :

a. Bandara inernasional lombokl (1 km)

b. Kota paraya (10 km )

c. Kota mataram (28 km)
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d. Pantai kuta mandalika ( 20km)

e. sade ( 15km)

3.2. Fasilitas D’max Hotel And Convention Lombok

1. Room

Fasilitas utama D’max Hotel And Convention Lombok, memiliki

137 room dengan tiga tipe kamar, dengan rincian sebagai berikut :

No. Room type Jumlah Rate/night

1 Superior room 91 IDR

2 Superior Triple 4 IDR

3 Deluxe room 19 IDR

4 Executive room 8

5 Executive family 10

6 Suite room 5

Setiap kamar yang dimiliki oleh D’max Hotel And Convention Lombok

memiliki fasilitas sebagai berikut :

1. Superior room

a. IDD telephone service

b. Hight speed & free wifi
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c. Heater & conditioner room

d. Amenities

e. Led  TV

2. Superior triple

a) IDD telephone service

b) Hight speed & free wifi

c) Heater & conditioner room

d) Amenities

e) Led  TV

f) Cofee maker

g) Mini bar

3. Deluxe room

a. IDD telephone service

b. Hight speed & free wifi

c. Heater & conditioner room

d. Amenities

e. Led  TV

f. Cofee maker

g. Mini bar

h. Sofa

i. Work table

j. SDB
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4. Executie room

a. Mini bar

b. Raifall showerhead

c. Tv layar datar

d. Tempat tidur bayi

e. Kotak save deposit box

5. Executive family

a. IDD telephone service

b. Hight speed & free wifi

c. Heater & conditioner room

d. Amenities

e. Led  TV

f. Cofee maker

g. Mini bar

6. Suite room

a. IDD telephone service

b. Hight speed & free wifi

c. Heater & conditioner room

d. Amenities

e. Led  TV

f. Cofee maker

g. Mini bar

h. Sofa
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i. Work table

j. SDB

2. Kolam renang

Selain memiliki kamar D’MAX HOTEL & CONVENTION

LOMBOK juga di lengkapi dengan satu kolam renang yang berada di

lantai 2 buka dari jam 07:00 pagi sampai dengan 23:00 malam

 Mobil

Mobil pribadi yang di gunakan untuk mengantar atau menjemput

tamu baik yang check-in maupun yang check-out.

 Chain Hotel

D’MAX HOTEL & CONVENTION LOMBOK bukanlah hotel

yang berdiri sendiri melainkan chain hotel yang memiliki cabang

sebagai berikut :

a. Di bali

b. Di jawa

c. Dan akan di bangun di kuta lombo

3. Restaurant
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Hotel D’MAX & CONVENTION LOMBOK memiliki dua (2)

restaurant :

 Restaurant utama(D’ BISTRO RESTAURANT)

Restaurant  ini buka 24 jam,merupakan restauran utama di

Hotel D’MAX & CONVENTION LOMBOK restaurant yang

setiap hari menyediakan bufe breakfast dan bufe acara

tertentu,seperti lunch dan diner

 Warung Tepi Sawah

Restaurant yang berada di samping hotel dan memiliki

pemandangan sawah, food cornd ini kadang di buka kadang juga

tidak dan hanya menyedikan menu menu tertentu saja seperti

a. Mie goreng

b. Mie kuah

c. Kopi

d. Ayam taliwang

e. Jus

f. Iga bakar

g. Singkong Keju



32

Struktur Organisasi

3.3. Job Description

3.3.1. General Manager

1. Mengobservasi dan memonitor penampilan karyawan

untuk memastikan bahwa aturan-aturan dan prosedur hotel

telah di laksanakan.

2. Bekerjasama dengan menager-menager depertemen lain

untuk mengkoordinasikan aktivitas hotel.

3. Membuat keputusan dan membuat rencana cara mengatur

hotel . Memberi keterangan mengenai pelayanan yang baik

yang ada dihotel

4. Mengatur dan menjawab telpon jika sangat diperlukan ,

mengirim surat dan memberi keterangan pada tamu tentang

area hotel.
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2. Bekerjasama dengan menager-menager depertemen lain

untuk mengkoordinasikan aktivitas hotel.

3. Membuat keputusan dan membuat rencana cara mengatur

hotel . Memberi keterangan mengenai pelayanan yang baik

yang ada dihotel

4. Mengatur dan menjawab telpon jika sangat diperlukan ,

mengirim surat dan memberi keterangan pada tamu tentang

area hotel.
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5. Melakukan interview terhadap kemampuan kerja staf untuk

menduduki posisi yang tepat.

6. Menganalisis informasi keuangan.

7. Melakukan komonikasi yang baik dengan para meneger-

meneger lainya serta depertement-depertement masing-

masing bagian agar dapat bekerjasama dengan baik.

8. Memonitor dan mengawasi hotel serta tanggung jawab

atas semua kelancaran

3.3.2. Accounting Manager

1. Mempersiapkan program kerja harian untuk tugas-tugas

bidang akuntansi.

2. Menyusun rencana kerja jangka pendek sesuai

dengan rencana anggaran perusahaan secara

keseluruhan.

3. Membina dan memonitor seksi-seksi di dalam lingkungan

acconting depertement.

4. Pencapaian sasaranya itu penyajian laporan yang tepat

waktu dan benar dengan prinsip-prinsip yang mengaturnya.

5. Memeriksa serta mengecek kebenaran dan kelengkapan

bukti pengeluaran dan penerimaan kas sesuai dengan

prosedur.

6. Menyelenggarakan hubungan yang baik terhadap

pelanggan,instansi maupun depertemenlainnya.
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7. Menyusun program dan anggaran pembiayaan pemasaran.

8. Bertanggungjawab atas penyusunan plan.

9. Bertanggungjawab atas penyelenggaraan promosi baik di

dalam maupun diluar hotel.

10. Bertanggungjawab atas semua adiministrasi lainnya.

11. Bertanggungjawab atas pembuatan laporan bulanan dan

tahunan sesuai dengan keperluan yang telah ditetapkan

12. Bertanggung jawab atas pembuatan publikasi atau

advertensi dalam rangka pemasaran perusahaan dan juga

dalam hal kerjasama dengan Food&Beverage dan Banquet.

13. Bertanggungjawab atas pelaksanaan fungsi Public Relation.

14. Bertangung jawab atas kampanye perusahaan lewat usah

a direct-mail atau penawaran tarif  kepada tamu/dan calon

tamu.

15. Memimpin rapat bagian dan aktif dalam rapat-rapat

operasional antar depertemen dengan GM.

3.3.3. Sales Departement Manager

1. Memeliharadan meningkatkan usaha bisnis dari langgana

n yangsudah  ada maupun dari daerah baru.

2. Menyusun rencana dan membuat laporan hasil sales call

secara mingguan,bulanan, termasuk complain dan

permintaan dari pelanggan
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3. Menemani, menjamu pelanggan sesuai dengan

kebutuhan bila perlu diluar jam kerja.

4. Melakukan sales call secara rutin sesuai dengan program

yang telah direncanakan.

5. Bekerja sama dengan depertemen lain agar tercapai

pelaksanaan tugas dengan baik.

6. Membuat dan menyampaikan kerja bulanan atau mingguan.

7. Memelihara hubungan baik dengan rela siaga

rmempermudah mengatur tamu yang  dating kehotel.

8. Melakukan tugas lain sesuai dengan perintah atasan

(management).

9. Menangani semua penjualan produk hotel baik jasa maupun

non jasa.

3.3.4. HRD Manager

1. Bertanggung jawab atas rekruitmen yang dibutuhkan oleh

perusahaan dengan melakukan seleksi interview

2. Mengontrol kebenaran data  karyawan.

3. Mengontrol kebenaran kesehatan, serta melakukan

placeman sebelum calon karyawan diterima.

4. Mengadakan man power development GM.

5. Memiliki management dalam hal memecahkan masalah

6. Menyiapkan kontrak kerja dan membantu memecahkan

masalah yang timbul.



36

7. Orientasi pengenalan kerja dan hotel kepada karyawan

baru.

8. Melakukan control salary overtime, allowan cemedical dan

insurance.

9. Mengusulkan tentang system pengkajian dan motivasi

10. Kepada karyawan mengenai job description ,job evaluasi

dan analisa tenaga kerja. Mengkordinir dan melaksanakan

program seperti :rekreasi,olahraga,sembahyang bersama,

kantin dan sejenisnya.

11. Bekerjasama dengan seluruh staf depertemen heads dalam

memecahkan masalah

12. Mengatasi masalah yang berhubungan dengan pengadilan

serta mengenai dengan  ketenagakerjaan.

13. Mengontrol kontrak-kontrak, filing data semua karyawan

serta perubahan yang terjadi agar tetap up to date.

14. Menjalin hubungan baik dengan pemerintah ,mulai dengan

tingkat bawah sampai tingkat atas.

15. Mengadakan  survey  tentang  labour  supply, performance

standard, human  and  industry  relation,  motivation and

moral.

3.3.5, Food & Beverage Manager

1. Mengawasi jalannya operasional khususnya dalam bidang

pelayanan terhadap tamu.
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2. Menetapkan menu,system penyajian strategi penjualan,

mengarahkan  penjualan, mengarahkan pelaksanaan, dan

menilai kebersihan.

3. Menangani permasalahan yang memerlukan penanganan

secara langsung

4. Melaporkan kepada executive asst. manager yang

memerlukan penanganan khusus.

5. Menetapkan jadwal operasional food & beverage outlet.

6. Memonitor hasil inventarisasi fisik dapur dan food

& beverage service serta stewarding.

7. Melakukananalisi,evaluasi pemakai dan pesaing.

8. Menyusun rencana anggaran dapur, food & beverage

service serta stewarding

9. Menyusun laporan, dokumentasi, melakukan

korespondensi.

10. Menyelenggarakan brefing pada food & beverage

depertement.

11. Mengawasi serta mengecek stok bahan-bahan yang di

perlukan di kitchen.

12. Mengawasi food production sebelum di sajikan kepada

tamu.

13. Melaksanakan tugas lain sesuai perintah atasan.
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3.3.6. Front Office Manager

1. Membuat jadwal kerja karyawan.

2. Membuat statistic daftar tamu serta membuat laporanya.

3. Mengamati dengan rutin standar service mengenai

penerimaan tamu menyusun rencana anggaran dan

mengatasi masalah-masalah di dalamnya.

4. Memelihara hubungan yang baik dengan tamu hotel serta

lingkungan kerja yang sehat kepada seluruhkaryawan.

5. Memberikan motivasi memelihara disiplin.

6. Mengadakan rapat secara rutin minimal sekali dalam satu

bulan

7. Merumuskan pengendalian biaya operational.

8. Mentaati dan mematuhi peraturan hotel.

9. Melaksanakan tugas lain sesuai tugas atasan.

3.3.7. Houskeeper

1. Mengatasi masalah mengenai lost dan found.

2. Melakukan control kepublic.

3. Melaksanakan houserules serta peraturan yang lain

terhadap stafnya.

4. Bertanggungjawab serta memelihara semua

perlengkapanTata Graha.

5. Menetapkantugas,

6. Membina dan mengawasi.
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7. Mengadakan koordinasi dengan depertemen hotel yang

lainnya.

8. Memelihara dan mempertahankan serta mengontrol secara

rutin service mentaati dan mematuhi peraturan hotel

3.3.8. Chief Enginering

1. Bertanggungjawap atas semua kelancaran di Enginering

operation.

2. Menyiapkan laporan-laporan yang di perlukan.

3. Melatih dan mengawasi staf bawahan agar dapat bekerja

secara efisien dan efisien

4. Memeriksa dan mengawasi bahwa seluruh work order dari

semua depertemen telah diatasi dengan baik.

5. Melatih dan mengawasi crew,repair dan main tenance agar

bekerja dengan efektif  dalam memelihara seluruh

hubungan dengan yang ada dalam hotel.

6. Memelihara kebersihan, kesiapan mesin-mesin hotel secara

teratur agar dapat dipastikan beroperasi dengan baik dan

maksimal.

7. Mematuhi aturan dan mentaati peraturan hotel.

8. Melaksanakan tugas lain dari perintahatasan
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3.4 Job Spesification

3.4.1. Generel Manager

1. Sehat  jasmani dan rohani.

2. Mampu mencapai taget perusahaan yang telah ditetapkan.

Berdisiplin  tinggi.

3. Berpenampilan dan berkeperibadian yang baik. Penuh  percaya diri.

4. Memiliki sifat yang tegas.

5. Mampu berkomunikasi dengan baik.

6. Mempunyai loyalitas yang tinggi terhadap perusahaan.

7. Berpengalaman dibidangnya pada hotel yang berbintang minimal

3tahun dan pernah menduduki jabatan sebagai department Head.

3.4.2. Front Office Manager

1. Menguasai minimal 3 bahasa asing

2. Lulus dari lembaga pendidikan pariwista yang telah diprogramkan

3. Memiliki pengetahuan yang luas dibidang Front Office

4. Pengalaman kerja minimal 5 tahun pada Front Office Departement

3.4.3. Personalia(HRD)Manager

1. Memiliki sertifikat pendidikan yang telah disetujui oleh perguruan

tinggi atau yang telah magang(training)

2. Pengalaman 2 tahun dengan kualafikasi professional.

3. Pengalaman5tahun pada computerized personal dan payroll

system.

4. Memahami mengenai UU ketenagakerjaan.
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3.4.4. SalesandMarketingManager

1. Memiliki latar belakang pendidikan sekolah pariwisata

jurusan sales and marketing serta hotel management.

2. Berpengalaman selama 2 tahun sebagai sales dan marketing.

3. Dapat berkomunikasi dalam bahasa inggris.

4. Berkepribadian yang baik serta memiliki kemampuan dalam

bidang  sales dan marketing

3.4.5. Accounting Manager

1. Memiliki sertifikat pendidikan yang sudah disetujui oleh perguruan

tinggi yang bersangkutan atau sekolah perhotelan dan pernah

magang(training).

2. Memiliki pengetahuan tentang acconting.

3. Memiliki pengetahuan mengenai pengoprasian computer.

4. Memiliki pengatahuan 5 tahun kerja dengan kualafikasi

professional.

3.4.6. FoodandBeverageManager

1. Lulusan diploma pariwisata.

2. Pengalaman kerja 6 tahun dihotel berbintang.

3. Pengalaman minimal 5 tahun sebagaimana gerial dihotel

berbintang dalam bidang foodandbeverage.

4. Memiliki keterampilan yang mapan dalam mengolah susun menu

sesuai dengan standar.

5. Dapat berkomonikasi dengan baik dalam bahasa inggris.
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6. Berkeperibadian yang baik serta memiliki kemampuan dalam

bidang food and  beverage

3.4.7. Executive Housekeeper

1. Memiliki sertifikat pendidikan yang sudah disetujui oleh perguruan

tinggi yang bersangkutan atau sekolah perhotelan dan pernah

magang(training).

2. Pengalaman kerja selama 6 tahun dihotel berbintang.

3. Pengalaman kerja selama 3-5 tahun sebagai managerial dihotel

berbintang.

4. Mampu mengatasi pekerjaan dan memotifasi dalam melaksanakan

tugas bawahan agar lebih baik,efektiv dan efesien.

3.5. Hubungan Kerjasama antar Departemen di D’max Hotel And

Convention Lombok

Dalam dunia perhotelan hubungan kerja sama antara setiap

departement yang ada di hotel sangatlah memegang peranan penting. Dengan

adanya kerjasama yang baik dapat melancarkan operasional hotel. Masing-

masing departement tidak dapat berdiri sendiri karena setiap departement

saling membutuhkan bantuan. Hubungan kerjasama sangat memegang

peranan penting. Hubungan berlandaskan saling menghargai dan

menghormati akan tugas dan tanggung jawab dan akan mengarah kepada

loyalitas kedisiplinan kerja.

Loyalitas adalah modal yang sangat penting, tidak ada perusahaan

yang bertahan lama tanpa loyalitas karyawan. Loyalitas adalah sikap yang



43

ada pada diri seorang dalam pekerjaan serta melakukan pekerjaannya dengan

penuh tanggung jawab.tanpa loyalitas ini suatu perusahaan sangat sulit untuk

menuju keberhasilan pekerjaan tidak akan mendorong untuk sukses. Tidak

hanya loyalitas yang memegang peranan penting tapi juga kedisiplinan dan

hubungan kerjasama yang baik antar bagian atau departement yang ada pada

sebuah pperusahaan.

Hubungan kerjasama di hotel bertujuan untuk mencapai jalannya

operasional dengan baik, sedangkan manfaat dari kerjasama tersebut adalah

sebagai media pemberitahuan  informasi dan pandangan, dengan kejelasan

informasi tersebut karyawan akan siap menangani tugas dan tanggung jawab

yang diberikan.

3.5.1. Hubungan Personalia (HRD) Dengan Seluruh Departement

a) Memberikan pelatihan kerja setiap 6 bulan sekali kepada semua

kariawan yang ada di hotel

b) Memberikan motivasi kerja serta reward kepada karyawan

yang berprestasi.

c) Memberikan peringatan kepda karyawan yang teledor

(warning).

d) Melakukan interview, perekrutan karyawan sampai dengan

pemecatan karyawan yang bermasalah.

e) Menghitung budget untuk biaya makan bagi setiap karyawan di

masing-masing department
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3.5.2. Hubungan Front Office Departement Dengan :

1. House keeping departement

a) Mengetahui tingkat hunian kamar

b) Mengetahui daftar tamu yang akan tiba dan berangkat

c) Mengetahui tamu VIP

d) Mengetahui jumlah tamu yang menginap di hotel

e) Mengetahui informasi tamu rombongan

f) Mengetahui kelengkapan tamu VIP

g) Memberitahukan housekeeping apabila ada tamu yang

check-out

h) Menanyakan kepada house keeping apabila ada bill-bill

yang belum terkirim pada FO

i) Menginformasikan kepada house keeping jika ada barang-

barang hotel yang di bawa atau di pinjam oleh tamu

2. Sales & marketing:

a) Membantu S & M dalam menerima pemesanan kamar

melalui reservation.

b) S & M akan memblok kamar yang akan di pesan pada saat

yang akan datang sehingga meudahkan pihak FO dalam

menjual kamar pada walk in guest.

c) Sebagai bahan acuan untuk membuat papan perencanaan

3. Accounting

a) Informasi tingkat hunian kamar
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b) Informasi daftar tamu yang akan tiba dan berangkat

c) Informasi tamu pindah kamar

d) Menginformasikan rekening tamu

e) Menginformasikan laporan perincian penjualan kamar

f) Menginformasikan laporan penjualan kamar

g) Accounting mempersiapkan pemeriksaan perincian

penjualan kamar

4. Security

a) Informasi tingkat hunian kamar

b) Memberikan guest in house list

c) Memberikan regisration form slip kepada security

d) Mengkordinir keamanan ketika tamu VIP menginap

5. Food and beverage departement

a) Meberikan informasi tentang jumlah tamu yang menginap

b) Memberikan informasi tentang menyambut tamu

c) Menginformasikan tingkat hunian kamar

d) Menginformasiakan daftar tamu yang akan datang dan

berangkat

e) Mnginformasing tantang tamu VIP

f) Menginformasikan tamu yang pindah kamar

g) Menginformasikan tentang tamu rombongan

h) Memberitahukan kelengkapan tamu VIP
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6. Store departement

a) Memberkan informasi tentang jumlah tamu yang menginap

b) Menginformasikan tingkat hunian kamar

c) Menginformasiakan daftar tamu yang akan datang dan

berangkat

d) Menginformasikan tentang tamu VIP

e) Menginformasikan tentang tamu rombongan

f) Memberitahukan kelengkapan tamu VIP

7. Chip engineering

a) Memberikan data status kamar

b) Memberikan insalasi listrik yang terdapat pada departement

FO

c) Memperbaiki segala jenis dan bentuk peralatan

3.5.3. Hubungan house keeping dengan departement:

1. Front Office Departement

a) laporan status kamar

b) penyiapan perlengkapan kamar khusus

c) laporan tata graha

d) rencana perbaikan kamar

e) melaporkan tentang mini bar yang di konsumsi

f) menginformasikan kamar-kamar yang menggunakan extra

bed

g) menginformasiakan apabila ada barang yang rusak
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2. Sales & Marketing

a) berkoordinasi dalam penyiapam kamar VIP

b) membersihkan S & M offoce

c) selalu menjaga kebersihan dan kerapian lingkungn hotel

sebagai penunjang penjualan hotel

3. Accounting

a) membersihkan area kerja accounting

b) Memberikan laporan tingkat hunian kamar kepada house

keeping

c) Menghitung jumlah pengeluaran di departement house

keeping sebgai laporan pada accounting

4. Security

a) Secuity menjaga keamanan dan kenyamanan tamu yang

menginap di kamar

b) Menjaga kebersihan security office

c) Membersihkan seragam security

5. Food & Beverage Departement

a) Menjaga dan merawat ruang lingkup dan lingkungan F&B

departement

b) Membersihkan univorm kariawan

c) Membersihkan segala peralatan F&B yang terdiri dari

 Table cloth

 Napkin
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 Table protector dan sebagainya

6. Store Departement

a) Membersihkan tempat kerja dan univorm store staf

b) Sebagai tempat mengambil perlengkapan dan peralatan

kerja

7. Chif engineering

a) Membersihkan univorm

b) Memperbaiki peralalatan yang rusak yang ada di house

keeping

c) Mengurusi segala jenis instalasi listrik

3.5.4. Sales And Marketing, Bentuk Kerja Sama Dengan

Departement Lain.

1. Front office deprtemet

a) Memblok kamar yang sudah di booking

b) Membantu dalam menjual kamar kepada tamu walk in

guest

c) Untuk mengetahui jumlah kamar yang occupied,expected

arrival/dll

2. House Keeping Departement

a) Menjaga kebersihan kantor atau area kerja

b) Menjaga kebersihan univorm
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c) Menjaga kebersihan area hotel agar tetap bersih dan rapi

sehingga terlihat menarik agar banyak tamu yang puas dan

datang lagi dan lagi.

3. Accounting Deprement

a) Melaporkan segala jenis laporan yang di buat

b) Membantu dalam segi pembukuan dan dan keuangan dalam

sales & marketing

c) Melaporkan keuangan yang di gunakan selama melakukan

kegiatan sales and marketing

4. Security Departement

a) Mengawal S & M staff pada saat melakukan pertemuan

baik di dalam maupun di luar lingkungan hotel

b) Memberikan rasa aman pada saat bekerja

c) Memberikan perlindungan kepada  S & M staff

5. Food And Beverage Departement

a) Membantu dalam menjual food product yng ada di hotel

tersebut

b) Menyediakan tempat bagi S & M pada saat melakukan

pertemuan dengan klien

c) Memberikan tempat yang nyaman waktu melakukan rapat

di restaurant

6. Store Departement

a) Menyediakan ATK bagi S&M
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b) Memberikan segala bentuk alat kerja yang di dibutuhkan

oleh S&M

7. Engineering Departement

a) Menyediakan segala jenis instalasi listrik yang di butuhkan

oleh S&M departement

b) Memperbaiki peralatan yang rusak

c) Mensrvuc AC ynag terdapat di arean S&M

3.5.5 Hubungan Accounting Departement Antar Departement

1. Front Office

a) memposting data mengenai segala jenis pembayaran

yang masuk atau yang keluar

b) mengelola keuangan yang di peroleh dan di posting di

departemement front office

c) berhubungan dengan gaji kariawan yang ada di

departement front office

2. House Keeping

a) pencarian dana dalam pembelian bahan-bahan yang di

gunakan berupa alat dn cemical

b) pengambilan atau transfer gaji karyawan

c) data-data keuangan lainnya

3. Sales And Marketing

a) pencairan dana dalam melakukan pameran baik di

dalam maupun luar negeri
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b) pendanaan maslah sistem pemasaran

c) transaksi keuangan lainnya

4. Security

a) pengamanan terhadap transaksi yang akan di lakukan

oleh petugas acconting

b) penerimaan atau transfer gaji karyawan atau security

c) transaksi mengenaidata-data keuangan lainnya

3.5.6 Security Departement Bentuk Kerjasama

bentuk kerja sama security dengan departeent yang ada

di hoetel adalah menjaga kekondusipan suasana hotel,mulai

dari keamanan dan kenyamanan seluruh departement yang ada

di dalam hotel.

3.5.7 Engineering Departement

Bentuk kerjasama pada umumnya meliputi :

a. memperbaiki segala jenis kerusakan yang ada di masing-

masing departement

b. memasang instalasi listrik di setiap departement

c. memperbaiki kerusakan instalasi listrik di setiap department

3.5.8 Food And Beverage Bentuk Erja Sama Dengan

Departement:

2. Font Office

a) Posting bill atau tagihan yang ada F&B ke departement

FO
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b) Penyediaan welcome drink

c) Pemesanan makanan melalui departement FO

3. House Keeping

a) Penyediaan fruit basket

b) Berkaitan dengan room service

c) Mini bar attendant

4. Accounting Departement

a) Posting data berupa hasil dalam satu hari penuh

b) Perhitungan biaya yang di butuhkan oleh F&B

departement dalam periode satu bulan , dua bulan dan

seterusnya

c) Pencarian dana yang di butuhkan oleh F&B departeent

5. Sales And Marketing Deprtement

a) Menjual produk-produk yang ada di F&B departement

seperti makanan dan minuman

b) Memasarkan produk-produk f&b

c) Mempromosikan produk yang terdapat di F&B

department

6. Security Departement

Menjaga keamanan dan kenyamanan sales and

marketing pada saat melakukan kerja di luar hotel

7. Store Departement

a) Penyediaan bahan makanan
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b) Peyediaan peralatan di kitchen maupun di restaurant

dan bar

c) Menyediakan bahan-bahan dan peralatan lainnya

8. Engineering Departement

a) Berkaitan dengan segala instalasi listrik yang ada di

F&B

b) Memperbaiki segala jenis peralatan yang ada di F&B

departement
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BAB IV

PEMBAHASAN

1. Hygiene dan sanitasi makanan di area dapur :

1.1 hygiene dan sanitasi makanan di D’max hotel and convention

lombok.

a. Area Dapur Di Bersihkan 4 Kali Dalam Sehari:

 Selesai breakfast,

 Selesai lunch

 Selesai diner, dan

 Sebelum breakfast

b. Adapun Alat Yang Di Gunkan Saat Membersihkan Area Dapur

adalah :

 Sunlighth (pencuci piring)

Sunligh (air sabun) ini biasanya di gunakan untuk

membersihkan area kompor, woshtaple dan semua meja

panjang yang ada di dapur yang kotor.

 Spons

Digunakan untuk membersihkan area dapur dan

woshtaple yang masih kotor

 Lap handuk

Digunajkan untuk mengelap meja dapur yang sudah di

cuci.
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 Kanebo

Digunakan untuk mengelap area dapur yang sudah

di bersihkan seperti, meja woshtaple, kompor dan

sebagainya agar bersih dan kering.

 Skwis

c. Alat Yang Di Gunakan Untuk Membersihkan Lantai Dapur :

 Super pel (jenis prosmart)

Aman di gunakan di lantai dapur karena tidak

membahayakan, lantai jadi bersih dan tidak licin setelah

kering aman untuk semua kariawan yang keluar masuk di

dapur.

 Sapu lantai

 Mop

1.2. Tempat penyimpanan bahan :

a.Penyimpanan Bahan kering Seperti :

 Krupuk(yang belum di goreng)

 Spagety(yang belum di rebus)

 Saus tomat, saus cabe, kecap saus tiram  dan semua jenis

bahan mentah dari yang berkaleng maupun yang tidak di

simpan di tempat yang terbuka.

 Ruang penyimpanannya di dry store, ruangannya terbuka,

terang satu lokasi dengan dapur tepat di samping kiri pintu

belakang dapur.
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b. Penyimpanan bahan basahseperti :

 Buah

Buah biasanya di simpan di tempat yang dingin seperti Chiler

dan Garde Manger, penyimpanan buah biasanya di

kelompokkan sesuai dengan jenis buah masing-masing.

Tapi sebelum buah di simpan, buah di cuci baru kemudian

di simpan di dalam chiler tujuan penyimpanan ini selain agar

buah tidak cepat rusak, juga bertujuan agar saat di sajikan

atau di porsikan buah dalam keadaan dingin dan menjadi

lebih segar.

c. Penyimpanan sayuran

Sayuran biasanya di simpan di chiler sebelum di masak,

fungsinya agar sayuran tidak cepat rusak.

Tapi sebelum di simpan di chiler sayuran yang baru datang di cuci

kemudian di tiriskan supaya kandungan air setelah di cuci tidak

terlalu banyak, karena biasanya kandungan air terlalu banyak saat

di simpan di chiler membuat sayuran lebih cepat membusuk.

Semua jenis sayur cara penyimpanannya sama, sayur yang

sudah di cuci kemudian di simpan di chiler dengan kelompok sayur

masing-masing. Tidak di perbolehkan menyimpan sayur yang

berbeda di satu tempat, contohnya  :

 Labu siam dengan kecipir dan sebainya
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Karena hal tersebut melanngar ketentuan yang sudah di tetapkan,

tapi beda halnya dengan penyimpanan sayur brokoli dan kembang kol,

biasanya setelah brokoli dan kembang kol di potong kecil-kecil brokoli

dan kembang kol di cuci kemudian di masak dengan tingkat kematangan

10 % setelah itu di biarkan dingin baru kemudian di bungkus per porsi

sesuai ketentuan kemudian di bekukan di frizer tujuannya agar brokoli

tidak hitam dan rusak.

d. Penyimpanan daging, ayam, iakn, uadang dan sejenisnya:

Daging, biasanya lansung di simpan di frizer setelah di cuci, agar

tidak mudah rusak. Tapi pada saat daging,ayam,ikan,udang dan

sejenisnya dalam keadaan frozen(beku) sangat dilarang keras mencuci

dengan air hangat(panas) karena bisa menyebabkan daging atau ikan

tersebut hitam sehinnga kualitas daging atau ikan tersebut menjadi tidak

bagus, daging yang di cuci dengan air panas biasanya  menyebabkan

daging menghitam begitu juga dengan ayam, dan ikan,

Sedangkan  pada udang biasanya akan terlihat kuning pucat sehingga

berpengaruh pada saat di sajikan

e. Penyimpanan mayonaice, dan dressing

Mayonaice dan semua jenis dressing di simpan di ruangan yang

dingin agar tidak muadah rusak.

Begitu juga dengan bahan-bahan salad, seperti:

 Lettuces(daun selada)

 Paprika (hijau, kuning, merah)
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 Timun

 Coriander

 Apel

 Anion

 Bawang merah

 Parsley

 Jagung, yang sudah di siapkan untuk alakad di garde

manger di simpan di chiler khusus garde manger

 Jenis-jenis dressig di D’max Hotel And Convention

Lombok :

 Tar-tar dressing

 Thosand island dressing

 Honey lime

 Caesar dresing

 Coktail

 Penigred

Dressing-dressing ini juga di simpan di chiler garde

manger agar tidak mudah rusak.

1.3. Persiapan dan pengolahan serta penyajian makanan di D’max Hotel And

Convention

1. Persiapan Makanan :

Sebelum mulai memasak tahap pertama yang di lakukan adalah

persiapan bahan-bahan seperti :
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 Mempersiapkan jenis makanan yang sudah tercantum

dalam menu, sehingga saat ada pesanan staff kitchen

tinggal megambil dan hanya membuat bumbu-bumbu dan

garnish yang di perlukan saja

Garnish yang di siapkan :

 Tomat

 Timun

 Parsley

 Lettuces(daun selada)

 Cabe besar merah

Bumbu jadi yang biasanya sudah di siapkan :

 Bumbu kuning (untuk soto ayam,ayam betutu,olah-olah dan

sebagainya)

 Bumbu taliwang (untuk ayam taliwang)

 Bumbu ragi lombok (untuk daging ragi lombok)

 Concase (untuk pizza)

 Bolonaice (untuk spagethi bolonaice)

2. Pengolahan Makanan

Makanan biasanya di olah sesuai dengan standar yang sudah di

terapkan baik itu pada staff lama maupun staff baru, tujuannya agar rasa

dan kualias makanan sama persis walaupun beda yang mengolahnya.

3. Penyajian Makanan
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Penyajian makanan juga harus sesuai dengan standar yang sudah di

tetapkan oleh Executiv Cheff biasanya standar ini sudah di prin dan di

tempel pada mading kitchen tujuannya agar semua presentase makanan

sama tanpa membedakan siapa yang mengolah makanan tersebut dan

ketentuan initidak boleh di langgar oleh semua staf kitchen karena sudah

ada sanksi dari tindakan pelanggaran ini yaitu “harus bertanggung jawab

jika ada compalin dari tamu”.

2. Permasalahan Hygiene Dan Sanitasi Makanan Dan Area Dapur

Dan permasalahan yang di dapat adalah :

a. Bak sampah tidak pernah di tutup, sehinngga dapat menyebabkan

timbulnya penyakit pada tamu misalnya, sakit perut.

b.Selokan air di dapur sering mampet karena sampah-sampah kecil yang

bertimbun di pipa menyebabkan air menggenang sehingga lantai dapur

menjadi licin dan mengabatkan karyawan terpeleset.
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BAB V

PENUTUP

a. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan, dapat di simpulkan bahwa pentingnya

menjaga hygiene dan sanitasi pada makanan dan area dapur D’max Hotel

And Convention Lombok:

1. Peningkatan hygiene dan sanitasi pada makanan dan perorangan di

D’max Hotel And Convention sudah cukup baik

2. Penyebab tidak terpenuhi hygiene dan sanitasi pada complain penyajian

makanana yang menyebabkan tamu complain terletak pada kurangnya

ketelitian para staff kitchen dalam mengecek barang sebelum dan

sesudah di olah.

3. Food and beverage product dalam penerapan hygiene dan sanitasi pada

makanan dan area dapur lebih mengetahui pengaruh yang akan di

sebabkan dari tidak terjahanya hygiene pada makanan, perorangan

maupun pada area dapur.

4. Menjaga kebersihan pada makanan dan area dapur itu sangatlah penting

untuk menghindari tumbuhnya bakteri yang bisa berpengaruh pada tamu

yang akan menikmati sajian makanan tersebut.
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SARAN

Adapun saran yang dapat disampaikan demi terciptanya kerja

yang lebih baik dalam meningkatkan pentingnya hygiene dan sanitasi

pada makanan dan area dapur.

1. Sebaiknya mengdakan pembersihan pipa air di area dapur agar tidak

air limbah tidak tersumbat dan menyebabkan air menggenang .

2. Melalukan pengawasan dan memberikan sanksi atau teguran kepada

karyawan yang tidak menjaga kebersihan pada makanan dan area

dapur dengan baik,

3. Para staff kitchen harus lebih teliti lagi dalam menjaga kebersihan

makanan dan area dapur saat bekerja.
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