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ABSTRACK  

              This working paper with title “completeness equipment of kitchen in fluency execution 

operational kitchen at Sudamala Suites And Villas Resort Lombok hotel” with purpose to know 

more why about completeness equipment of kitcen have an important role in fluency execuation 

operational kitchen at Sudamala Suites And Villas Resort Lombok Hotel and to know more 

determine whether the efforts made to complete the completeness equipment of kichen in fluency 

execuation operational kichen at Sudamala Suites And Villas Resort Lombok Hotel, so going 

smoothly and well.  

             And based on analyze result about the completeness equipment of kichen in fluency 

execution operational kitchen at Sudamala Suites And Villas Resort Lombok Hotel is not 

complete and not running well because kind of completeness equipment of kitchen have an 

important role in supporting the implementation for that the kitchen should immediately kitchen 

equipment in each section  of operational kitchen not complete is each section at Sudamala 

Suites And Villas Resort Lombok Hotel, the refore the need for additional tools in each section.       

 

ABSTRAK  

            Karya tulis ini berjudul “ Kelengkapan Equipment pada Kitchen dalam Menunjang 

Kelancaran Pelaksanaan Operasional pada Hotel Sudalama Suites and Villas Resort Lombok.” 

tujuannya untuk mengetahui mengapa kelengkapan equipment pada Kitchen memiliki peran 

penting dalam kelancaran pelaksanaan operasional kitchen pada hotel sudamala suites and villas 

resort Lombok, dan untuk mengatahui upaya-upaya apakah yang dilakukan untuk melengkapi 

kelengkapan Equipment pada kitchen untuk kelancaran pelaksanaan operasional kitchen   

sehingga berjalan dengan baik dan lancar.  

              Berdasarkan hasil pembahasan diketahui bahwa kelengkapan equipment pada kitchen 

dalam kelancaran pelaksanaan operasional kitchen.  Kurang  lengkap sehingga aktivitas kitchen . 

dan tidak berjalan dengan baiik. Tidak adanya peralatan kitchen disebabkan  equipment  pada 

kitchen memiliki peran penting dalam  menunjang dalam pelaksanaan operasional. Tidak 

lengkapnya peralatan kitchen  di masing-masing seksi. Untuk itu bagi kitchen sebaiknya segera 

melengkapi  peralatan kitchen di masing-masing seksi.  Pada hotel sudamala suites and villas 

resort Lombok, oleh karena itu membutuhkan penambahan alat-alat di masing-masing seksi. 
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     BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.Latar Belakang 

          Indonesia terkenal dengan daerah kepulauan yang memiliki letak 

geografis yang sangat strategis, kekayaan alam yang berlimpah dan 

daerah kepulauan yang dihiasi dengan berbagai suku bangsa, bahasa, 

dan kebudayaan yang beragam tetapi tetap satu, sesui dengan pedoman 

Bhineka Tunggal Ika ( berbeda-beda namun tetap satu). Oleh karena 

itu keunikan itulah Indonesia memiliki daya tarik tersendiri dibidang 

kepariwisataan. 

Kepariwisataan diarahkan pada peningkatan pariwisata yang dapat 

menjadi sector andalan yang mampu menggalakan kegiatan ekonomi 

termasuk sector yang terkait sehingga pendapatan masyarakat, 

pendapatan daerah, dan penerimaan devisi Negara meningkat melalui 

upaya pengembangan dan pendayagunaan berbagai potensi pariwisata. 

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan pulau Lombok pada 

khususnya memiliki potensi pariwisata yang cukup bagus, karena 

didukung oleh keindahan alam seperti, pantai, pengunungan, hutan-

hutan, maupun objek budaya.Seiring dengan itupun juga usaha jasa 

perhotelanpun semakin meningkat. 

       Keindahan pulau Lombok yang di dukung dengan keindahan 

alamnya, seperti: pantai, hutan, serta masyarakat Lombok, merupakan 

tempat strategis untuk pembangun sarana pariwisata seperti hotel, 
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restoran, usaha perjalanan wisata (travel), serta usaha-usaha yang 

berkaitan dengan kepariwisatwan. Hotel yang ada dipulau Lombok 

biasanya hotel yang disebut hotel Resort, biasanya terletak didaerah 

pinggir pantai, perbukitan, atau didaerah pegunungan yang memiliki 

panorama yang asri. 

Usaha jasa perhotelan adalah salah satu usaha yang bergerak didalam 

usaha pariwisata yang dikenal sejak zaman dahulu, sampai saat ini usaha 

jasa perhotelan menunjukkan perkembangan yang cukup pesat. 

Perkembangan usaha perhotelan juga membawa konsekuensi ketatnya 

persaingan diantara hotel-hotel yang ada, sehingga berbagai strategi 

diterapkan oleh para pengelola hotel agar mampu bersaing dan terus 

berkembang 

Salah satu jenis hotel Resort dipulau Lombok.   Sudamala Suites & 

Villas lombok  terletak Jalan Raya Mangsit  Senggigi, Batu Layar, West 

Lombok Regency, West Nusa Tenggara 83355, Sudamala Suites & Villas 

lombok memiliki 35 kamar, 7 villas, 8 garden view , 16 ocean view dan 8 

Sunset View. Sudamala Suite & Villas lombok berdiri sendiri Ben 

mengatakan Sudamala Suites & Villas Sanur sebagai cikal bakal Sudamala 

yang diresmikan 11 November 2010 bukan sekadar tempat peristirahatan, 

melainkan juga menjadi semacam oase pemikiran dan tempat pergulatan 

aktivitas seni budaya. Tempat peristirahatan ini menawarkan nuansa dan 

spirit yang tak diketemukan di vila atau hotel lainnya di Bali. 
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Departemen makanan dan minuman (Food And Bevarage 

Departement) merupakan departemen yang mengelola dan menyajikan 

makanan dan minuman bagi tamu hotel, department ini dibagi menjadi dua 

yaitu Food And Bevarage Service dan Food And Bevarage Product. Food 

And Bevarage Service Departemen merupakan bagian yang berfungsi 

sebagai tempat menyajikan makanan dan minuman sedangkan Food And 

Bevarage Product Departemen merupakan bagian yang berfungsi sebagai 

bagian yang mengolah dan memproduksi makanan dan minuman.  

Food And Bevarage Product Departemen / Kitchen Departemen 

merupakan salah satu departemen yang ada disuatu hotel yang tidak 

berhubungan langsung dengan tamu tetapi memiliki peran penting dalam 

operasional hotel. Selain itu departemen ini juga merupakan salah satu alat 

pengukur reputasi dan image hotel melalui ( product) yang di hasilkan.  

Pada hotel Sudamala Suites And Villas Resort Lombok memiliki 

satu dapur. Pada sebuah Kitchen terdapat seksi-seksi yang membantu 

menangani operasional serta mempunyai tugas dan tanggung jawab yang 

berbeda pula. Adapun seksi-seksi dari Kitchen adalah, Seksi makanan 

panas ( Hot Kitchen Section), seksi makanan dingin (Cold Kitchen / 

Grademanger Section),seksi penjagal (Butcher Section), seksi  pembuatan 

Roti ( Pastry Section), seksi cuci piring (Secuad Section). 

Kelengkapan Equipment Pada Kitchen pada sebuah hotel sangatlah 

penting, demi memberikan pelayanan yang terbaik kepada tamu, dan untuk 
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menunjang kelancaran kerja pada setiap section.Peralatan –peralatan yang 

digunkan pada Kitchen inilah yang memudahkan system kerja dari setiap 

karyawan pada setiap Section. Dengan adanya kelengkapan Equipment 

akan menunjang kelancaran pelaksanaan operasional yang bagus antar 

section, sehingga tidak ada satu section yang membuat suatu bahan olahan 

dengan peralatan yang tidak ada, yang menjadikan keterlambatan kerja 

serta waktu memasak bahan olahan yang tidak sesui dengan standar. 

Equipment Pada Kitchen pada hotel Sudamala Suites And Villas Rsort 

Lombok terbagi kedalam kategori, Yaitu peralatan Kecil dan peralatan 

Besar.  

Bedasarkan uraian tersebut penulis menyusun Karya Tulis Ilmiah 

dengan Judul “ Kelengkapan Equipment Pada Kitchen Dalam 

Manunjang Kelancaran Pelaksanaan Operasional Pada Hotel 

Sudalama Suites And Villas Resort Lombok. 

1.2.Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang dikemukakan pada latar belakang diatas 

maka dapat di rumuskan permasalahan sebagai berikut:  

1. Apakah equipment pada kitchen sudah dapat menunjang kelancaran 

Operasional pada Hotel SudamalaSuite and Villas Resort Lombok. 

2. Upaya – upaya apakah yang di lakukan untuk melengkapi alat kerja 

kitchen pada Hotel Sudamala Suites & Villas Resort Lombok.  
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1.3. Tujuan dan Manfaat 

1.3.1. Tujuan 

1. Untuk mengetahui kelengkapan alat kerja pada kitchen di Hotel 

Sudamala Suites & Villas Resort Lombok.  

2. Untuk mengatahui upaya-upaya yang dilakukan untuk melengkapi 

perlengkapan pada kitchen di Hotel Sudamala Suite & Villas Resort 

Lombok.  

1.3.2 . Manfaat 

1. Secara akademik, merupakan salah satu syarat untuk mencapai 

kebulatan studi, program Diploma III pariwisata fakultas ekonomi dan 

bisnis universitas mataram. 

2. Dapat mengatahui penerapan teori atau materi yang diproleh dibangku 

kuliah sehingga menambah wawasan dan pengatahuan yang berkaitan 

dengan bidang kepariwisataan.  

3. Agar dapat memberikan sumbangan pikiran yang berkualitas pada 

bagian kitchen Hotel Sudamala Suites & Villas Resort Lombok. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1.Pengertian pariwisata 

Membina dan meningkatkan kesadaran masyarakat dibidang 

kepariwisataan dibutuhkan penyebar luasan berbagi pengertian yang 

berhubungan dengan segal 

macam bentuk peristilahan yang sering digunakan dalam dunia 

kepariwistaam, hal tersebut sangat penting sebagai sarana untuk 

menambah wawasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan dunia 

parwisataan dan salah satu mengenal pariwisata adalah dengan mengatahui 

apakah penegrtian dari parwisiata tersebut, hal ini sangat penting 

memngingat bagaimana pun juga dengan semakin berkembang pariwisata 

nasional maka masyarakat akan mengenal dunia pariwisata dan sekaligus 

dapat menarik manfaat dari pariwisata tersebut baik secara langsung 

maupun tidak langsung. 

menurut Hans Buchli dalam Suwena dan Widyatmaja  

Kepariwisataan adalah setiap peralihan tempat yang bersifat sementara 

dari seseorang atau beberapa orang, dengan maksud memperoleh 

pelayanan yang diperuntukkan bagi kepariwisataan itu oleh lembaga-

lembaga yang digunakan untuk maksud tertentu.Hans Buchli dalam 

Suwena dan Widyatmaja (2010:14) 
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menurut Marpaung dan Bahar  Kepariwisataan adalah sebuah 

kegiatan yang dilakukan untuk orang yang melakukan kegiatan perjalanan. 

Meskipun pengertian pariwisata bukan sebuah industri, tetapi 

kepariwisataan dapat memberikan kenaikan berkembangnya keragaman 

industri.Marpaung dan Bahar (2002:14) 

Menurut Prof. Salah Wahab, pariwisata adalah suatu aktivitas 

manusia yang dilakukan secara sadar dan mendapat pelayanan secara 

bergantian di antara orang-orang dalam suatu negara itu sendiri ataupun di 

luar negeri, meliputi pendiaman orang-orang dari daerah lain untuk 

sementara waktu dalam mencari dan memperoleh kepuasan yang beraneka 

ragam dan berbeda dengan apa yang dialaminya (dimana ia tinggal). 

Untuk memperoleh kerangka acuan yang sama, sebaiknya 

digunakan pengertian, yang telah di atur dalam Undang-Undang Republik 

Indonesia nomer 9 tahun 1990 tentang Kepariwisataan, yang dikutip oleh 

Ni Wayan Suwithi, Dkk (2008:16) dalam bukunya yang berjudul ” 

Akomodasi Perhotelan Jilid 1” beberapa pengertian yang berkaitan dengan 

kepariwisatawan adalah sebagai berikut.  

1. Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut 

yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk 

menikmati objek dan daya tarik wisata. 

2. Wisatawan adalah segala sesuatu orang yang melakukan kegiatan 

wisata. 
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3. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, 

termasuk penguasahann objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha 

yang terkait bidang tersebut.  

4. Kepariwisataan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan 

penyelenggaraan pariwisata.  

5. Usaha pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan 

jasa pariwisata, menyediakan atau mengusahakan objek dan daya tarik 

wisata, usaha sarana pariwisata dan usaha lain yang terkait di bidang 

tersebut.  

6. Kawasan pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang 

dibangun atau disediakan memenuhi kebutuhan pariwisata.     

2.2.Pengertian Hotel 

Bidang usaha atau jasa perhotelan adalah salah satu usaha 

kepariwisatan yang mana dikelola secara komersial yang menyediakan 

tempat makan dan minum serta kebuthuan lainnya yab 

Yang di butuhkan oleh setiap orang yang sedang mengadakan 

perjalanan. Hotel memiliki berbagai macam pengertian dan hotel bukan 

hanya merupakan tempat penginapan dan menyediakan makan dan minum 

saja tetapi suatu tempat dimana seseorang dapat tidur , beristirahat, 

bersantai-santai, berekreasi, menenangkan pikiran, atau menginap untuk 

sementara waktu serta, mendapat fasilitas yang dibutuhkan termasuk 

makan dan minum yang telah disediakan oleh hotel. Semakin luas dan 
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berkembangnya usaha jasa perhotelan maka semakin luas pula pengertian 

tentang hotel dan semakin banyak pula pengertian-pengertian mengenai 

hotel. Adapun beberapa pengertian hotel sebagai berikut: 

Pengertian hotel berdasarkan beberapa definisi menurut para ahli 

:Menurut Sulastiyono (2011:5), hotel adalah suatu perusahaan yang 

dikelola oleh pemiliknya dengan menyediakan pelayanan makanan, 

minuman dan fasilitas kamar untuk tidur kepada orang-orang yang 

melakukan perjalanan dan mampu membayar dengan jumlah yang wajar 

sesuai dengan pelayanan yang diterima tampa adanya perjanjian khusus. 

Pengertian hotel menurut SK Menteri Pariwisata, Pos, dan 

Telekomunikasi No.KM 37/PW.340/MPPT-86 dalam Sulastiyono 

(2011:6), adalah "Suatu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian 

atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa penginapan, makanan dan 

minuman, serta jasa penunjang lainnya bagi umum yang dikelola secara 

komersial. 

Menurut  Dicky sarwadi (2000 :1) dalam bukunya yang berjudul “ 

bartending” hotel adalah adanya sarana untuk menginap atau tinggal 

dengan rasa aman, tentram, puas dan terpenuhi segala kebutuhan serta 

keinginan untuk mendapatkan pelayanan yang sempurna.  

“ Menurut Grolier Elektronic Publishing Inc yang di kutip oleh 

agus sulastiyono (2008:6), dalam sebuh buku manajemen penyelenggaran 
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hotel, adalah usaha komersial yang menyediakan tempat menginap, 

makanan, dan pelayanan-pelayanan lain untuk umum”.  

2.3. Klasifikasi Hotel 

Kelasifikasi hotel adalah penggolongan –penggolongan atau 

pengelpmpokan kelas hotel, kelasifikasi hotel ini ditujukan untuk mengetahui 

jenis, letak serta fungsi dari masing-masing hotel dan agar setiap orang tau 

dan memahami apa itu hotel, karena ada berbagai jenis hotel serta 

mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Selain itu juga klasifikasi  hotel 

ditunjukkan untuk dapat memberikan informasi kepada tamu yang akan 

menginap dihotel tentang standar fasilitas yang dimiliki oleh masing-masing 

jenis dan tipe-tipe hotel.  

Adapun kelasifikasi hotel menurut Ni Wayan Suwithi, Dkk ( 2008:52)  

sebagai berikut:  

1. Hotel berdasarkan kelas.  

2. Hotel berdasarkan plan. 

3. Hotel beradasarkan ukuran  

4. Hotel berdasarkan lokasi. 

5. Hotel berdasarkan area. 

6. Hotel berdasarkan maksud kunjungan. 

7. Hotel berdasarkan factor lamanya tamu menginap. 

8. Hotel berdasarkan criteria jenis tamu. 

9. Hotel berdasarkan aspek bentuk bangunan. 
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10. Hotel berdasarkan wujud fisik.  

2.4. Food and Bevarage Departement 

Bagaian makan dan minum merupakan salah satu bagian yang 

terdapat di hotel, yang mempunyai fungsi melaksanakan penjualan makan 

dan minum, sekalipun melaksanakan fungsi menjual makan dan minum, 

tetapi dibalik itu semua terdapat kegiatan-kegiatan yang sangat kompleks. 

Kegiatan-kegiatan itu adalah melaksanakan usaha perkembangan produk 

makanan dan minuman , merencanakan kegiatan-kegiatan yang dapat 

menarik tamu untuk makan dan minum di restoran hotel, melakukan 

pembeliian bahan-bahan makanan dan minuman, penyimpanan bahan-bahan 

makanan dan minuman, melakukan pengolahan dan penjanjian serta 

penghitung produk.  

Oleh karena itu fungsi tersebut maka rauang gerak aktifitas bagian 

makanan dan minuman sering dibagi menjadi dua fungsi ruang, yaitu:  

1. Ruang atau area yang dapat mengasilkan keuntungan atau disebut revenue-

producing areas, seperti restaurant,bar, lounge service, banquette. 

2. Ruang atau area yang memberikan dukungan atau support service area 

seperti dapur (kitchen), gudang minuman , dan gudang umum ( store), 

fungsinya, kedua ruang atau area tersebut bekerja secara sinergis yang 

merupakan satu kesatuan, walapun letaknya terpisah. 

1. Food and beverage department. 
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Food and beverage department adalah department hotel yang bertugas 

dalam menyediakan dan melayani pelayanan makanan dan minuman 

bagi para tamu yang menginap dihotel maupun tamu dari luar. 

2. Food and beverage froduct depatement.  

Food and beverage productadalah  salah satu bagian hotel yang tugas 

utamanya adalah mengolah makanan atau memproduksi makanan dan 

minuman. 

3. Front office department. 

Front office department adalah department hotel yang bertugas di kantor 

depan seperti tamu reservasi, check-in menangani informasi, check-out, 

dan pembayaran.  

4. Housekeeping department. 

Adalah depaetement yang bertangguang jawab menjaga kebersihan 

seluruh area hotel, baik kamar tamu maupun public area( area umum) di 

hotel. 

5. Accounting department. 

Adalah suatu department hotel yang bertanggung jawab atas masalah 

administrasi hotel. 

6. Engenering department. 

Adalah suatu depatement yang bertanggung jawab untuk menangani 

perawatan maupun perbaikan atas semua alat-alat seta mesin yang ada 

di hotel. 

7. Marketing deprtement  
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Adalah suatu bagian yang bertugas memasarkan hotel kepada 

masyarakat maupun pelanggan. 

8. Purchasing department.  

Adalah suatu bagian yang bertanggung jawab atas keseluruhan 

pembeliian pengadaan serta kebutuhan baik peralatan, bahan-bahan 

lain-lainnya. 

9. Security department. 

Adalah suatu bagian yang bertugas menjaga keamanan hotel maupun 

tamu selama menginap. 

2.5.Penegertian  kitchen 

Bagian produksi merupakan salah satu bagian utama atau bisa juga 

disebut kunci utama dari kesuksesan operasional hotel dan restoran.Karena 

itu dapur merupakan salah satu bagian penting tempat pengolahan 

makanan dan minuman yang dapat di jual kepada tamu hotel serta dapat 

medatangkan keuntungan bagi hotel tersebut. 

Menurut Syamsul Rijal (2000:14) dapur adalah suatu ruangan 

khusus yang diperuntukkan sebagai tempat untuk memasak 

makanan.Dapur dapat ditemui baik di dalam rumah, warung, rumah 

makan, restoran maupun hotel. Sedang Bagus Putu Sudiara (1996:1-4) 

menyebutkan pengertian dan kedudukan dapur dalam sebuah hotel sebagai 

berikut : kitchen is a room or other space (as a wall area or special 

building) with facilities for cooking. Dengan singkat dapat dikatakan 
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bahwa sebuah dapur adalah suatu ruangan atau tempat khusus yang 

memiliki perlengkapan dan peralatan untuk mengolah makanan. 

Pengertian lain tentang dapur  

“ dapur adalah suatu ruangan untuk memasak makanan dan 

minuman dari bahan atau barang mentah ingga setengah jadi sampai 

barang jadi, dengan mempergunakan alat-alat tertentu. 

“ Dapur yaitu, suatu tempat yang sangat strategis dan sangat vital 

kebradannya dalam pengolahan dan pembuatan makanan dan minuman 

karena tempat inilah semua makanan dan minuman diolah dan di siapkan 

untuk dihidangkan kepada tamu. 

Ketiga pengertian di atas dapat kita tarik sebuah kesimpulan bahwa 

dapur adalah suatu tempat khusus yang memiliki perlengkapan dan 

peralatan yang digunakan untuk mengolah makanan dan minuman 

disajikan kepada tamu. 

2.5.1 Syarat-syarat Dapur ( Kitchen ) 

`Karena masakan atau makanan selalu berhubungan dengan masalah 

kesehatan individu manusia, maka persyaratan dapur harus betul-betul 

diperhatikan, yaitu :  

a. Tinggi ruangan dan luas ruangan  

Tinggi ruangan kurang lebih 3 sampai 3,5 meter dengan tujuan 

untuk menghindari gangguan asap dan harus ada cerobong asap. 
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Selain itu ruangan yang tinggi akan memberikan rasa sejuk. Luas 

ruangan tergantung dari kondisi restoran atau hotel. 

b. Dinding dapur  

Mengingat dapur selalu berhubungan dengan masalah api, maka 

dinding dapur harus dibuat dari bahan yang tidak mudah terbakar.  

c. Lantai Dapur  

Lantai dapur yang baik tersebut dari tegel atau semen atau 

keramik,yang dibuat sedemikian rupa sehingga rata mudah 

dibersihkan, tidak mudah kotor, tidak licin, tidak mudah 

menyerap air , dan tidak mudah terbakar.  

d. Ventilasi dapur  

Dalam ruangan dapur banyak terjadi penguapan atau pengasapan 

dari pengolahan makanan, oleh karena itu dapur harus 

mempunyai ventilasi yang cukup dan baik. Pertukaran udara 

harus diatur sedemikian rupa sehingga dapur tidak terlalu 

berangin namun tetap segar.  

e. Penerangan dapur  

Kegiatan dalam dapur ada bermacam-macam, untuk itu diperukan 

penerangan yang cukup, sehingga orang yang bekerja dapat 

melihat dengan jelas, mata tidak tegang.Penerangan lampu dapur 

sebaiknya tidak menimbulkan bayangan dan saklar dipasang 

dekat pintu masuk. 

f. Plafon  



16 
 

Plafon sebagian terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar 

dengan warna putih. 

Adapun sarana yang mendukung operasional dapur antara lain: 

a. Bak pencucian  

b. Meja kerja  

c. Alamari alat kerja  

d. Tempat penyimpanan bahan basah dan kering 

e. Tempat sampah 

f. Saluran pembuangan air kotor 

g. Alat pemadam kebakaran 

h. Kotak P3K 

2.5.2. Fungsi dapur (Kitchen) 

a. Pusat kegiatan proses bahan baku makanan di hotel 

b. Pusat kegiatan pengolahan makanan di hotel  

c. Pusat kegiatan masak-memasak makanan di hotel 

d. Tempat menghasilkan resep yang baku suatu hidangan di hotel  

e. Alat pengukur reputasi dsn image hotel melalui pengolahan 

makanan.  

2.6. Peralatan Dapur ( Kitchen) 

Menurut Sudana DKK ( 2011) Peralatan merupakan alat utama 

yang di gunakan dalam membantu melakukan suatu Pekerjaan di dapur 

sedangkan Perlengkapan Merupakan alat penunjangnya. Seperti Pisau 
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Merupakan Peralatan yang di gunakan dalam memotong, Sedangkan 

Sharpeningstell dan Cutting Board  merupakan Perlengkapan Memotong.  

Untuk Menunjang Operasional dapur, di perlukan adanya Peralatan 

dan Perlengkapan yang mendukung dan memadai yang mana jenis dari 

Peralatan tersebut umunya di kelompokkan brdasarkan ukurannya. 

Sehingga Klasifikasi menjadi 2 yaitu : 

2.6.1. Peralatan Kecil 

Peralatan dan perlengkapan dapur dapat dikelompokan ke dalam 

KITCHEN UTENSILS yaitu peralatan dapur yang kecil dan umumnya 

dapat/mudah dipindah - pindahkan. Kitchen utensils terbagi lagi -Cooking 

utensils, contoh :pans,sautoir, spatula, colander, container,trays. -Cutting 

utensils, contoh: pisau,cleaver/kapak saw/gergaji dan alat potong lainnya. 

1. Stock pot/ panci kaldu, yaitu panic yang berukuran tinggi untuk membuat 

kaldu.  

2. Sauce pot/ panci saus, adalah panci yang berukutan tinggi untuk 

memasak saus,merebus daging, sayuran,dan sup.  

3. Sauce pan/ panci saus, merupakan panci bertangkai untuk membuat saus 

dan merebus sayuran.  

4. Sauté pan / panci penumis, panci bertangkai untuk menumis memasak 

sauce, menggoreng daging, dengan  minyak sedikit.  

5. Frying pan / panci penggorengan, alat untuk menggoreng dengan minyak 

sedikit dan memasak omllette. 



18 
 

6. Whisking bowl/ mangkuk untuk mengocok., kegunaannya untuk 

mengocok telur, cream, membuat mayonnaise, saus.  

7. Mixing bowl, / mangkuk untuk mengaduk. Kegunannya untuk 

mencampur makanan seperti salad, daging dan lain-lain. 

8. Colander, alat peniris kegunaanya untuk memiriskan sayuran yang 

direbus atau dicuci, serta sebagai tempat nasi. 

9. Container, alat untuk menyimpan. Kegunannya untuk menyimpan 

makanan, menyimpan saus, dan lain-lain. 

10. Trays / baki untuk membawa makanan .kegunannya sebagai tempat 

menyimpan makanan. 

11. Ladle atau sendok bertangkai panjang, untuk menyedok cairan seperti 

kaldu, sup. 

12. Skimmer dan spider/ serok, untuk mengambil makanan yang sedang 

direbus/ digoreng meniriskan makanan yang digoreng serta 

membersihkan buih pada kaldu.  

13. Frying spatula/ sutil, untuk membalik makanan yang sedang di goring, 

direbus dan di panggang. 

14. Conical strainer/ saringan, untuk menyaring kaldu, sup, saus, minyak 

goreng, dan makanan yang direbus. 

15. Strainer/ saringan, untuk menyaring the , sirup, dan lain-lain.  

16. Ballon whisk/ kocokan telur, untuk mengocok telur, mayonnaise, sause, 

mencampur adonan, yang terbuat dari tepung dan air untuk susu. 

17. Ice cream scoop, alat untuk mengambil ice cream. 



19 
 

18. Peeler/ pengupas sayur, untuk mengupas sayur. 

19. Small vegetable knif, pisau kecil untuk mengupas sayur. 

20. Vegetable knif atau pisau dapur. 

21. Chopping knife, pisau untuk mencincang sayur, bumbu, dan daging. 

22. Filleting knife, pisau untuk memotong daging , memisahkan daging dari 

tulang. 

23. Boning knife, pisau pemisah tulang daging. 

24. Bread knife, pisau untuk memoyong roti, sandwich, mengiris daging 

matang seperti roast dan ham.  

25. Cleaver, untuk memotong tulang dan mencincang daging. 

26. Sharpener, alat untuk mengasah pisau. 

27. Carving fork, alat untuk membalik daging.  

28. Grater , alat untuk memarut kelapa , sayur dan keju.  

29. Chopping board, untuk alas untuk memotong karkas hewan. 

30. Cutting board, untuk alas memotong sayuran, buah, bumbu, kue, dan 

lain-lain. 

31. Rolling pan, untuk menggiling , memimpihkan adonan, roti dan lain-lain.  

32. Tongs/ penjepit, berfungsi untuk menjepit berbagai makanan.  

33. Sereal bowl, merupak untuk menaruh berbagai sereal.  

34. Egg slicer, untuk meotong telur.  

35. Loyang, merupakan wadah atau tempat menaruh berbagai roti untuk di 

oven, yang terbuat dari tembaga aluminium dan lain-lain. 
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36. Roller docker, adalah alat yang berfungsi untuk membuat hiasan pada 

adonan pizza.  

37. Measuring jug, alat untuk mengukur takaran bahan liquid. 

38. Rubber spatula, merupakan alat untuk menuntaskan pengambilan bahan 

cair, seperti sause, soup dan lain-lain.  

39. Meat tenderizer, alat untuk melunakkan daging. 

40. Fish scalier, alat untuk membuka sisik ikan. 

41. Uniform in frezzer, baju yang disediakan di pintu freezer, untuk di 

gunakan di dalam frezzer. 

42. Spoon dan fork, merupakan sendok dan garpu untuk mengambil, 

makanan tanpa menggunakan tangan langsung.  

43. Tin opener, yaitu alat untuk membuka berbgai tutup kaleng. 

44. Potato masher, alat untuk menghancurkan kentang , kentang dalam 

bentuk kentang tumbuk.  

45. Mandolin , alat untuk mengiris sayur dan membuat hiasan . 

46. Alat penyaji , adalah semua alat-alat penyaji , seperti cutleries, 

chinaware, dan glassware.  

2.6.2. Peralatan Besar 

KITCHEN EQUIPMENT.yaitu peralatan dapur yang besar dan 

berat susah untuk dipindah-pindahkan.elektronikal, maupun non 

mekanikal dan non elektronikal  Mechanical equipment, yaitu peralatan 

yang digerakan dengan mesin termasuk ke dalam kategori ini. Contoh: 

stove,oven, shallow tilting pan,deep fryer, meat grinder. Umumnya 
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peralatan dapur terbuat dari plastik,baja anti karat (stainless steel),baja 

hitam (black-wrought iron) atau aluminium. Bahan besi,tembaga dan seng 

tidak dipakai sebab mudah berkarat dan bersenyawa dengan bahan 

makanan. 

1. Toaster , berfungsi untuk membuat roti bakar.  

2. Deep frayer, menggoreng makanan dengan minyak,  

3. Tilting praying pan , menggoreng makanan dengan minyak sedikit, 

menumis, merebus brown stock  demiglace.  

4. Bain marrie , alat untuk memanaskan makanan.  

5. Bakery oven , untuk mengoven produk-produk pastry section.  

6. Grilldan  griddle alat untuk memanggang daging.  

7. Kompor dengan oven ( stove dan oven ) alat untuk memasak makanan dan 

mengoven.  

8. Microwave, untuk memanaskan makanan, yang berupa suhu udara.  

9. Dough mixer , alat untuk mrmbuat adonan kue.  

10. Refrigerator / chiller , alat untuk menyimpan makanan dalam suhu dingin.  

11. Frezzer , alat untuk menyimpan makanan dalam kondisi beku.  

12. Salamander, alat untuk memberikan warna pada bagian atas makanan , 

dan merenyahkan bagian atas makanan.  

13. Rice cooker, alat untuk memasak nasi.  

14. Vegetable drayer, alat untuk mengeringkan sayuran atau lettuce.  

15. Heater , alat untuk memanaskan makanan sesaat sebelum dikeluarkan.  
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16. Wash basin, untuk mencuci berbagai sayur dan buah dan perlatan-

peralatan lainnya.  

17. Bowl , untuk mencuci buah dan berbgai jenis sayuran dan lainnya. 

18. Stock pot/ panci kaldu, yaitu panic yang berukuran tinggi untuk membuat 

kaldu.  

19. Sauce pot/ panci saus, adalah panci yang berukutan tinggi untuk memasak 

saus,merebus daging, sayuran,dan sup.  

20. Sauce pan/ panci saus, merupakan panci bertangkai untuk membuat saus 

dan merebus sayuran.  

21. Sauté pan / panci penumis, panci bertangkai untuk menumis memasak 

sauce, menggoreng daging, dengan  minyak sedikit.  

22. Frying pan / panci penggorengan, alat untuk menggoreng dengan minyak 

sedikit dan memasak omllette. 

23. Whisking bowl/ mangkuk untuk mengocok., kegunaannya untuk mengocok 

telur, cream, membuat mayonnaise, saus.  

24. Mixing bowl, / mangkuk untuk mengaduk. Kegunannya untuk mencampur 

makanan seperti salad, daging dan lain-lain. 

25. Colander, alat peniris kegunaanya untuk memiriskan sayuran yang 

direbus atau dicuci, serta sebagai tempat nasi. 

26. Container, alat untuk menyimpan. Kegunannya untuk menyimpan 

makanan, menyimpan saus, dan lain-lain. 

27. Trays / baki untuk membawa makanan .kegunannya sebagai tempat 

menyimpan makanan. 
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28. Ladle atau sendok bertangkai panjang, untuk menyedok cairan seperti 

kaldu, sup. 

29. Skimmer dan spider/ serok, untuk mengambil makanan yang sedang 

direbus/ digoreng meniriskan makanan yang digoreng serta 

membersihkan buih pada kaldu.  

30. Frying spatula/ sutil, untuk membalik makanan yang sedang di goring, 

direbus dan di panggang. 

31. Conical strainer/ saringan, untuk menyaring kaldu, sup, saus, minyak 

goreng, dan makanan yang direbus. 

32. Strainer/ saringan, untuk menyaring the , sirup, dan lain-lain.  

33. Ballon whisk/ kocokan telur, untuk mengocok telur, mayonnaise, sause, 

mencampur adonan, yang terbuat dari tepung dan air untuk susu. 

34. Ice cream scoop, alat untuk mengambil ice cream. 

35. Peeler/ pengupas sayur, untuk mengupas sayur. 

36. Small vegetable knif, pisau kecil untuk mengupas sayur. 

37. Vegetable knif atau pisau dapur. 

38. Chopping knife, pisau untuk mencincang sayur, bumbu, dan daging. 

39. Filleting knife, pisau untuk memotong daging , memisahkan daging dari 

tulang. 

40. Boning knife, pisau pemisah tulang daging. 

41. Bread knife, pisau untuk memoyong roti, sandwich, mengiris daging 

matang seperti roast dan ham.  

42. Cleaver, untuk memotong tulang dan mencincang daging. 
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43. Sharpener, alat untuk mengasah pisau. 

44. Carving fork, alat untuk membalik daging.  

45. Grater , alat untuk memarut kelapa , sayur dan keju.  

46. Chopping board, untuk alas untuk memotong karkas hewan. 

47. Cutting board, untuk alas memotong sayuran, buah, bumbu, kue, dan lain-

lain. 

48. Rolling pan, untuk menggiling , memimpihkan adonan, roti dan lain-lain.  

49. Tongs/ penjepit, berfungsi untuk menjepit berbagai makanan.  

50. Sereal bowl, merupak untuk menaruh berbagai sereal.  

51. Egg slicer, untuk meotong telur.  

52. Loyang, merupakan wadah atau tempat menaruh berbagai roti untuk di 

oven, yang terbuat dari tembaga aluminium dan lain-lain. 

53. Roller docker, adalah alat yang berfungsi untuk membuat hiasan pada 

adonan pizza.  

54. Measuring jug, alat untuk mengukur takaran bahan liquid. 

55. Rubber spatula, merupakan alat untuk menuntaskan pengambilan bahan 

cair, seperti sause, soup dan lain-lain.  

56. Meat tenderizer, alat untuk melunakkan daging. 

57. Fish scalier, alat untuk membuka sisik ikan. 

58. Uniform in frezzer, baju yang disediakan di pintu freezer, untuk di 

gunakan di dalam frezzer. 

59. Spoon dan fork, merupakan sendok dan garpu untuk mengambil, makanan 

tanpa menggunakan tangan langsung.  
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60. Tin opener, yaitu alat untuk membuka berbgai tutup kaleng. 

61. Potato masher, alat untuk menghancurkan kentang , kentang dalam bentuk 

kentang tumbuk.  

62. Mandolin , alat untuk mengiris sayur dan membuat hiasan . 

63. Alat penyaji , adalah semua alat-alat penyaji , seperti cutleries, 

chinaware, dan glassware.  

Table 1. Peralatan Kecil dan Fungsinya pada masing- masing Sectin di Main 

Kitchen ( Dapur utama)  Pada Hotel Sudamala  Suites And Villas Resort 

Lombok.  

Hot Kitcen Section ( Seksi Dapur Makanan Panas 

Nama Peralatan                                      Fungsi  

Stock pot/ panci  

Kaldu. 

Panci untuk membuat kaldu.  

Sauce pan / panci  

Sauce  

Panci untuk memasak saus, merebus daging dan sayuran, 

soup. 

Sauté pan / panci 

menumis. 

Panci bertangkai untuk menumis, memasak saus, 

menggoreng daging dengan minyak sedikit.  

Friying pan / panci  

penggoreng. 

Alat untuk menggoreng dengan minyak sedikit dan 

memasak omlette. 

Ladle / sendok  Untuk menyendok cairan seperti , kaldu dan soup.  

Friying spatula / 

sutil  

Untuk membalik makanan yang sedang di goreng., di 

rebus, dan di panggang.  

Conical strainer / 

saringan  

Untuk menyaring kaldu, sup, sause, minyak goreng dan 

makanan yang direbus.  
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Colander / peniris  

 

Untuk meniriskan sayuran yang direbus, dan di cuci.  

Container / wadah  Untuk menyimpan makanan dan saus.  

Trays / baki  Untuk membawa makanan.  

Cutting board / 

talenan 

Untuk alas memotong sayuran, daging , dan ikan .  

Mandolin  Alat untuk mengiris , dan membuat hiasan buah dan 

sayur.  

Strainer / saringan  Untuk menyaring the sirup dan lain-lain.  

Ballon whisk / balon 

kocokan  

Untuk mengocok telur , adonan dari teping , mayonnaise.  

Peller / alat 

pengupas  

Untuk mengupas buah dan sayur.  

Small vegetable knife 

/ pisau sayur kecil  

Untuk memotong sayur dan buah.  

Vegetable knife / 

pisau sayur 

Untuk memotong sayur.  

Grater / parutan  Untuk memarut sayur , cheese, dan lain-lain.  

Potato masher  Untuk menumbuk kentang yang sudah direbus.  

Tin opener / 

pembuka kaleng 

Untuk membuka berbagai jenis kalleng. 

Spider / serok  Untuk mengambil makanan yang sedang di rebus.  

Tongs / penjepit  Untuk  menjepit dan mengambil berbagai makanan.  

Grademanger Section ( Seksi Makanan Pendingin ) 

Nama Peralatan  Fungsi  

Whisking bowl / 

mangkuk pengocok.  

Kegunannya untuk mengocok telur, cream, membuat 

mayonnaise, dan sauce.  

Mixing bowl / 

mangkuk mencampur  

Mangkuk untuk mengaduk.  
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Container / wadah  Untuk menyimpan makanan dan saus.  

Trays / baki  Untuk membawa makanan.  

Vegetable knife / 

pisau sayur 

Untuk memotong sayur dan buah.  

Small vegetable knife 

/ pisau kecil sayur  

Untuk memotong sayur dan mengukir sayur dan buah.  

Sharpener / rautan  Untuk mengasah atau menajamkan pisau.  

Spoon dan fork / 

sendok dan garpu  

Untuk mengambil makanan.  

Ballon whisk / ballon 

pengocok.  

Untuk mengocok telur ,  adonan dari tepung dan 

mayonnaise.  

Butcher Section ( Seksi Butcher ) 

Nama Peralatan Fungsi  

Clefer knife / pisau 

golok  

Untuk memotong tulang dan mencincang daging . 

Cutting board / 

talenan  

Alas untuk memotong dagimg, ikan, dan hewan lainnya.  

Uniform in frezzer / 

seragam di pembeku  

Untuk baju di dalam frezzer.  

Fish scaler  Alat untuk mengupas sisik ikan . 

Sharpener /  rautan  Alat untuk menajamkan pisau. 

Container / wadah  Alat untuk menempatkan makanan.  

Trays / baki  Untuk membawa makanan.  

Meat tenderizer / 

pelunak daging  

Untuk memipihkan daging dan melunakkan daging.  

Pastry Section ( Seksi Pastry ) 

Nama peralatan  Fungsi  
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Vegetable knife / 

pisau sayur  

Untuk memotong sayur dan buah.  

Bread knife / pisau 

roti  

Untuk memotong roti  

Rubber spatulla / 

sudip  

Untuk menutaskan pengambilan saus pada panci , dan 

lain- lain .  

Cake spatula / sudip 

kue  

Untuk mengambil potongan kue , untuk ditempatkan ke 

piring.  

Skimmer / penyaring  Serok bertangkai panjang untuk mengambil makanan 

yang digoreng, seperti: doughnut dan lain- lain.  

Trays / baki  Untuk membawa makanan.  

Measuring jug / 

pengukur  

Untuk mengukur bahan liquid 

Grater / parutan  Untuk memarut coklat dan keju. 

Ladle / sendok  Untuk menyedok cairan.  

Tongs / penjepit  Untuk mrnjrpit makanan.  

Pizza cutter / 

pemotong pizza  

Untuk memotong pizza.  

Roller docker  Untuk membuat adonan pizza agar mempunyai pori-pori. 

Rolling pin  Untuk memipihkan adonan. 

Sieve / ayakan  Untuk menayak tepung dan lainnya.  

Ice cream secop / 

sendok ice cream  

Untuk menyendok ice cream . 

Biscuit catter / 

pemotong biscuit 

Untuk memotong berbagai biscuit.  

Dough scraper / 

pengikis adonan  

Alat untuk mengeruk adonan- adonan yang lengket pada 

Loyang.  

Loyang  Untuk tempat adonan kue dan roti . 

Oven glove / sarung Untuk melindungi tangan dari trayas dan Loyang.  
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tangan oven  

Pastry bag  Untuk melindungi tangan dari trays dan Loyang.  

Pastry brush / sikat 

kue  

Untuk menyebarkan minyak , saus, jus dan lain- lain.  

Cutting board / 

talenan  

Untuk alas memotong roti , buah dan sayur.  

Sumber : kichen department , hotel Sudamala Suites And villas Resort Lombok ( 

febuary – april  2018) 

Tabel 2.Peralatan Kecil dan Fungsinya Di Bawang Putih Outlet Kitchen Pada 

Sudamala Suites and villas Resort Lombok. 

Nama Peralatan  Fungsi 

Stock pot / panci kaldu  Untuk membuat kaldu  

Sauce pot / panci saus  Untuk memasak saus , merebus daging, sayur dan sup.  

Sauce pan / panci saus  Panci bertangkai , untuk membuat sauce dan sayuran.  

Sauce  pan / panci 

menumis  

Panci bertangkai untuk menumis , memasak saus, 

menggoreng daging, dengan minyak sedikit.  

Frying pan / panci 

penggoreng 

Alat untuk menggoreng dengan minyak sedikit dan 

membuat omlette.  

Whisking bowl / 

mangkuk pengaduk  

Untuk mengocok telur , cream, dan membuat 

mayonnaise.  

Mixing bowl / mangkuk 

pengaduk. 

Untuk mengaduk dan mencampur makanan.  

Colander / peniris  Alat untuk meniriskan sayuran yang di rebus atau di 

cuci. 

Rubber spatula  Untuk menuntaskan pengambilan cairan dari panci.  

Trays / baki  Untuk membawa makanan.  

Cutting board / talenan  Alat untuk memotong sayuran dan daging dan buah.  
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Ladle / sendok Alat untuk menyendok cairan.  

Frying spatula / sutil Untuk membalik makanan yang di goreng dan di rebus.  

Conical strainer / 

saringan  

Untuk menyaring kaldu, sup,  saus, dan minyak goreng. 

Strainer  Untuk menyaring syirup, the, dan ,lain-lain. 

Ballon whisk / ballon 

pengocok. 

Untuk mengocok telur, mayonnaise, saus, mencampur 

adonan yang terbuat dari tepung dan air.  

Peeler / pengupas  Untuk mengupas sayur dan buah.  

Small vegetable knife / 

pisau kecil sayur 

Untuk memotong sayur, buah dan untuk membuat 

hiasan.  

Vegetable knife / pisau 

sayur  

Untuk memotong sayur.  

Grater / parut Untuk memarut sayur, keju, dan lain-lain  

Tongs / penjepit  Untuk memjepit makanan.  

Sumber: kitchen department, executife Shef, Sudamala Suites And villas Resort 

Lombok (febuary – april 2018) 

4.1.2 Peralatan Besar dan Fungsinya 

 

64. Toaster , berfungsi untuk membuat roti bakar.  

65. Deep frayer, menggoreng makanan dengan minyak,  

66. Tilting praying pan , menggoreng makanan dengan minyak sedikit, 

menumis, merebus brown stock  demiglace.  

67. Bain marrie , alat untuk memanaskan makanan.  

68. Bakery oven , untuk mengoven produk-produk pastry section.  

69. Grilldan  griddle alat untuk memanggang daging.  

70. Kompor dengan oven ( stove dan oven ) alat untuk memasak makanan dan 

mengoven.  

71. Microwave, untuk memanaskan makanan, yang berupa suhu udara.  
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72. Dough mixer , alat untuk mrmbuat adonan kue.  

73. Refrigerator / chiller , alat untuk menyimpan makanan dalam suhu dingin.  

74. Frezzer , alat untuk menyimpan makanan dalam kondisi beku.  

75. Salamander, alat untuk memberikan warna pada bagian atas makanan , 

dan merenyahkan bagian atas makanan.  

76. Rice cooker, alat untuk memasak nasi.  

77. Vegetable drayer, alat untuk mengeringkan sayuran atau lettuce.  

78. Heater , alat untuk memanaskan makanan sesaat sebelum dikeluarkan.  

79. Wash basin, untuk mencuci berbagai sayur dan buah dan perlatan-

peralatan lainnya.  

80. Bowl , untuk mencuci buah dan berbgai jenis sayuran dan lainnya.  

Table 3.peralatan Besar dan Fungsinya pada masing-masing section di main 

kitchen ( dapur utama ) pada hotel Sudamala Suite And Villas Resor 

Lombok.  

Hot Kichen Section ( Seksi Makanan Panas ) 

Nama Peralatan  Fungsi  

Stove with oven / kompor 

dengan oven  

Alat untuk mengoven dan mengoven  

Griddle  Alat untuk memanggang dengan plat besi.  

Salamander  Pemanas piring.  

Microwove  Alat untuk memanggang dengan udara panas . 

Rice cooker  Alat untuk memasak nasi.  

Workiin chiler  Alat untuk menyimpan makanan dalam suhu dingin 

dan meja untuk kerja.  
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Working table / meja 

kerja  

Meja untuk kerja.  

Dishwashink machine  Alat untuk mencuci piring ,  alat makan dan minum.  

Chiller refregenerator / 

kulkas 

Alat untuk menyimpan makanan dalam suhu dingin.  

Heating lamp/ heater Penghangat makanan.  

Wok range  Kompor bertungku besar untuk membuat berbagai 

makanan dalam jumlah banyak.  

Wash basin  Alat untuk tempat mencuci berbagai sayur buah dan 

lain-lain  

Deep frayer  Alat untuk menggoreng makanan dengan minyak 

yang banyak.  

Garbage can / keranjang 

sampah  

Untuk tempat sampah.  

Grademanger Section ( Seksi Makanan Dingin) 

Nama peralatan  Fungsi  

Slicer / pengiris  Untuk memotong berbagai keju dan berbagai daging 

asap. 

Chiller / kulkas  Untuk menyimpan makanan dengan suhu dingin,  

Vegetable dryer  Alat untuk mengeringkan berbagai selada dan sayur 

dingin.  

Turning slicer  Alat untuk membuat  berbagai hiasan sayur.  

Wash basin  Alat untuk tempat mencuci berbagai sayur buah dan 

lain-lain.  

Working table meja  Meja untuk kerja.  

Blender  Untuk menghaluskan berbagai bumbu-bumbu.  

Garbage / keranjang 

sampah. 

Alat untuk sampah.  

Butcher  Section ( Seksi Butcher) 

Nama peralatan  Fungsi  
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Meat mincer  Untuk menghaluskan daging , ikan, dan bumbu-

bumbu dalam jumlah banyak.  

Slicer frozen  Alat untuk memotong tulang, daging, ikan, dalam 

keadaan beku.  

Deep freezer  Alat untuk menaruh berbagai produk daging , ikan, 

dan bahan-bahan lain dalam keadaan beku.  

Wash basin Untuk tempat mencuci daging , ikan dan lain-lain 

Working table Meja untuk kerja 

Garbage can / keranjang 

sampah 

Untuk tempat sampah.  

Pastry Section ( Seksi Pastry ) 

Nama peralatan  Fungsi  

Dough mixer  Untuk mengaduk , mencampur dan membanting 

adonan. 

Pastry roller  Untuk menipiskan adonan dan memipihkan. 

Stove / kompor  Kompor tempat memasak makanan.  

Chiler/ kulkas  Untuk menyimpan makanan dalam suhu dingin. 

Oven  Sebagai tempat memanggang roti , kue, dan berbagai 

produk dari pastry dan bakery lainnya.  

Bread slicer  Untuk memotong, dan mengiris roti. 

Working table / meja 

kerja 

Meja untuk melaksanakan operasional . 

Wash basin  Untuk mencuci berbagai alat dan bahan yang 

dipergunakan oleh seksi pastry.  

Working chiller  Alat untuk menyimpan makanan dalam suhu dingin, 

sekaligus sebagai meja kerja.  

Garbage can / keranjang  Alat untuk tempat sampah.  

Sumber : kichen department , hotel Sudamala Suites And villas Resort Lombok ( 

febuary – april  2018) 
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.1.3 Peralatan Kerja  Dapur 

Peralatan kerja didapur dan di restoran terbagi menajdi 6 ( enam ) jenis 

yaitu : 

 

1. Machhanical equipment ;yaitu  peralatan  yang digerakan dengan mesin  

juga  termasuk  kedalam  kategori ini.   

a) S t o v e  

b)  O v e n  

c)  Tilting pan 

d)  Car boiler  

e)   Deep  fat  fryer 

f)   Meat  grinder 

g)  Salamander 

h)  meat slicer 

i)   Potato Peeler  

j)  Chiller,  freezer 

k)   Dough Mixer 

l)  Working Table  

m) Sink 

n)  Bain Marie   

o) Tilting boiling pan  

2. Glass were  

a) Water Goblet  

b) High Ball Glass  

c) Juice Glass  

d) Red Wine Glass  

e) White wine glass 

f) Liqure glass 

g) Water picher  

h) Coktil Glass 

3. Cutteleries  

a) Dinner Spoon, Dissert Spoon,Soup Spoon 

b) Dinner Knife , Dissert Knife, Steak Knife, Fish Knife. 

c) Dinner Fork. Dissert fork. 

d) Bread and Butter Knife. 

e) Boutle and wine opener. 

f) Vegetable knife   

4. China were  

a) Soup cup and saucer  

b) Coffe and tea cup and saucer  

c) Dinner plate  

d) Ovale plate  

e) Melamin  
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f) Sugar bowl 

g) Show plate  

5. Linen 

a) Table cloth 

b) Moulton  

c) Napkin  

d) Kain saten  

6. Guest supplies  

a) Salt and paper  

b) Sugar  

c) Tooth pick  

d) Astry  

e) Guest bill  

f) Slip order  

g) Menu list  

7. Meuble  

a) Kursi meja , tempat display , rak piring  

b) Rak untuk cutleries  

c) Rak menyimpan guest supplies. 

d) Tempat tissue dan tray  

8.kitchen pan dan pots  

a) Grate dish  

b) Cocotte 

c) Bain- marrie pot  

d) Stock pot  

e) Roasting pan  

f) Marmite  

g) Brising pan  

h) Friying pan  

i) Sauté pan  

j) Wok  

k) Crepe pan  

l) Grill pan  

m) Fride egg plan  

n) Mixing bowl  

o) Whisking bowl  

p) Colander.  
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BAB III 

TINAJUAN UMUM 

3.1. Sejarah Singkat Hotel Sudamala Suites And Villas Resort Lombok 

Sudamala Suites & Villas adalah hotel butik eksotismewah 

merkIndonesia. Iniadalah proyekseumur hidupyang membangun, 

mengembangkan danmengelolakeduapropertimenakjubkan yaitu Sanur, 

permata tersembunyi dimistikBali, dan propertiSenggigidramatis, sebuah 

resortepi pantaidiLombokyang asri. 

Sudamalaadalah namadarisebuah puisi, bagian dariMahabharatakuno, 

mengenaiDewiDurga, yangdikutukkarenaperselingkuhan, tapi dikembalikan 

kebentukyang penuh dengan kebaikanoleh salah satu darilima 

bersaudaraPandawa, Sahadewa, dengan bantuanBhatara 

Guru.Sahadewadisebut sebagaiSudamala-salah satu 

yangmembersihkankotorandan jahat.Pertunjukanwayang 

kulitdariSudamaladikatakanmampumembalikkankutukan, 

menangkalbencanadanmenetralisirkekuatan negatif.Hal ini 

biasanyadilakukansebagai bagiandariupacarapenyuciandan upacaradi Bali 

dan Jawa. 

Sudamala Suites and Villas dibangun melihat peluang dan prospek 

usaha yang cukup menjanjikan di  daerah sanur dengan memandang aktivitas-

aktivitas pariwisata sanur yang dinamis serta untuk menambah peluang kerja 

bagi masyarakat disekitar. Sudamala Suites and Villas, Ben Subrata ialah 

owner group Sudamala group. Dia melihat perkembangan properti di tanah 
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air masih prospektif asalkan menawarkan sesuatu yang baru, segar, dan 

memiliki keistimewaan.  

Sejumlah griya peristirahatan Sudamala yang akan dibangun dengan 

spirit budaya dan karakter yang kuat, memadukan khazanah seni tradisional 

yang adiluhung dan budaya masa kini untuk sebuah hospitalitas bertaraf 

internasional. Ben mengatakan Sudamala Suites & Villas Sanur sebagai cikal 

bakal Sudamala yang diresmikan 11 November 2010 bukan sekadar tempat 

peristirahatan, melainkan juga menjadi semacam oase pemikiran dan tempat 

pergulatan aktivitas seni budaya. Tempat peristirahatan ini menawarkan 

nuansa dan spirit yang tak diketemukan di vila atau hotel lainnya di Bali.  

Sudamala yang dibangun di atas tanah sekitar satu hektare itu 

memiliki 34 kamar dengan konsep perpaduan arsitektur tradisional Bali dan 

Jawa.Bangunan ini dilengkapi dengan spa, tempat belanja, perpustakaan, 

kafe, galeri dan teater terbuka Natah Saji.Untuk bangunan fisik saja Sudamala 

Sanur memerlukan investasi Rp30 miliar, belum pengadaan konten seni baik 

indoor maupun outdoor. 

Usaha hospitalitas ini, bukan sekadar bisnis semata, namun ingin 

memberikan nilai tambah bagi sebuah properti dengan mengangkat potensi 

seni dan budaya serta melibatkan seniman dalam berbagai kegiatan.Selain 

pertunjukan, tempat ini juga memberikan kesempatan kepada seniman 

ternama untuk melakukan workshop dengan para tamu. Direktur PT Griya 

Usaha Sudamala Putu Suasta mengatakan dialog budaya bakal menjadi 
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agenda bulanan untuk menghidupkan tradisi intelektual melalui forum diskusi 

dan hasilnya bisa menjadi masukan bagi para pemangku kepentingan. 
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Adapun fasilitas yang tersedia adalah sebagai berikut: 

a. Layanan 24 jam 

b. Ruangan ber-AC 

c. Tempat parkir mobil 

d. Layanan Laundry 

e. Tempat penukaran valuta asing 

f. Internet umum 

g. Restoran 

h. Layanan kamar 

i. Aman 

j. Akses jaringan internet 

k. Transfer bandara 

l. Penitipan bayi 

m. Pusat bisnis 

n. Petugas hotel 

o. Check-in awal 

p. Check in / check out ekspres 

q. Kebun 

r. Layanan pernikahan 

s. Perpusatakaan 

t. Tempat penyimpanan barang 

u. daya listrik 220V 

v. Kegiatan 

w. Kolam renang 

x. Spa 

y. Penyewaan sepeda 

z. Pijat 

aa. Pantai 

Hotel Activities 

Ada beberapa aktifitas yang ada di Sudamala Resort yang dapat dilakukan tamu 

yang datang berlibur diantaranya:  

a. Mango Tree Spa  

b. Diving  

c. Tour  

d. Surfing  

e. Yoga on the deck  
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3.2. Struktur Organisasi Sudamala Suites And Villas Resort Lombok 

3.2.1.Struktur oranisasi hotel 

Struktur organisasi adalah gambaran tentang jenjang dan alur 

kepemimpinan serta menunjukan hubungan wewenang dan tanggung jawab 

dari setiap unit kerja dalam suatu organisasi.Dalam struktur organisasi hotel, 

setiap orang pada jabatan masing-masing harus menyadari bahwa 

keberadaannya adalah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan hotel. 

Setiap petugas hotel harus memahami jalur-jalur kerja sama. Ia harus tahu 

dengan siapa harus bekerja sama, dengan siapa tugas-tugas harus 

dikomunikasikan. 

Struktur organisasi di rancang dan disesuikan dengan keadaan dan jumlah staff/ 

karyawannya yang berada pada sebuah perusahaan semakin besar sebuah 

perusahaan maka tentunya struktur organisasinya juga akan bertambah besar.  
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                 Personil pada Departement F&B Product ( KITCHEN )   

1. Executive Chef : L. Juandi  

2. Cdp Pastry         : L. Ginanjar Wijaya  

3. Cdp Hot kitchen : L.M. Zainuddin  

4. Senior Cook       : Indarni  

5. Cook Helper       : Murniah  

6. Steward               :Suratman  

  

EXECUTIVE 
CHEF 

SENIOR 
COOK

COOK 
HELPER

STEWARD

CDP 
PASTRY

CDP HOT 
KITCHEN
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3.2.2.Job description 

 

3.2.2.1.Executive Chef 

  Kepala dapur adalah salah satu jabatan terpenting dari struktur 

organisasi dapur. Tugas pokok dari kepala dapur ini lebih banyak pada 

tugas-tugas administrasi, seperti mengecek daftar pesanan barang ke 

gudang, mengetik menu dan mengatur dan mengawasi seluruh tugas-tugas 

kitchen, khususnya dalam proses pengadaan dan pengolahan makanan 

sesuai dengan standart yang telah ditetapkan termasuk membuat food cost 

standart. 

Tugas Executive Chef : 

1. Mengecek daftar pesanan barang ke gudang. 

2. Mengetik menu. 

3. Mengatur & mengawasi seluruh tugas-tugas kitchen, khususnya dalam 

proses pengadaan dan pengolahan makanan sesuai dengan standart 

yang telah ditetapkan.  

4. Membuat anggaran tahunan untuk mempersiapkan bahan-bahan 

makanan yang akan dijual.  

5. Membuat rencana kerja tahunan. 

6. Selalu menghadiri rapat antara kepala bagian lainnya, sesuai yang telah 

ditentukan oleh General Manager. 

7. Mengawasi pelaksanaan tata kerja , keselamatan kerja, dan memenuhi 

kelengkapan atau atribut kerja agar dapat menciptakan lingkungan 

kerja yang aman. 

8. Mengawasi sepenuhnya tempat penyimpanan makanan dan peralatan-

peralatan yang akan digunakan untuk kelancaran operasional kerja. 

9. Menjaga food cost standart atau standart porsi. 

10. Mengawasi sepenuhnya kegiatan food production secara keseluruhan. 

11. Berkreasi menciptakan menu-menu baru, sebagai upaya untuk 

menarik konsumen. 
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12. Bekerjasama dengan F & B manager khususnya dalam hal penyediaan 

makanan dan minuman dalam jamuan-jamuan atau rapat-rapat yang 

diselenggarakan oleh hotel. 

13. Mengawasi kegiatan artist kitchen dalam menu-menu buffet, baik 

untuk direstourant maupun dalam kegiatan banquet lainnya. 

14. Menjaga hubungan baik dengan para client dan rekan-rekan lainnya. 

15. Bersedia menjalankan tugas atau instruktur dari atasan 

3.2.2.2.Chef De Partie Pastry (CDP pastry) 

 Dikenal juga sebagai station chef atau linecook. Dia bertanggung 

jawab untuk area tertentu di dapur dalam hal ini menangani mengenai 

pastry. 

Tugas Chef De Partie Pastry (CDP pastry) : 

1. Membuat semua jenis kue yang disajikan untuk dessert 

2. Mengolah buah-buahan untuk dessert 

3. Membuat saus manis yang disajikan bersama kue  

4. Membuat ice cream & shorbet dan hidangan yang dibuat berbahan 

dasar ice cream & shorbet  

5. Menata kue untuk buffet 

6. Membuat dekorasi untuk meja buffet misalnya rumah salju, hiasan 

dari gula,coklat , dll.  

3.2.2.3.Chef De Partie Hot Kitchen (CDP Hot Kitchen) 

Hot Kitchen adalah salah satu bagian dalam Dapur yang 

bertanggung jawab dalam pembuatan dan mengelola Makanan Utama, 

saus dan soup.  

Tugas Chef De Partie Hot Kitchen (CDP Hot Kitchen) : 

1. Bertugas untuk menyiapkan semua jenis makanan yang di sauté dan 

saus-saus nya. 

2. Menyiapkan hidangan berjenis ikan mulai dari pemotongan hingga 

mempersiapkan saus yang pas. 

3. Menyiapkan untuk makanan seperti daging beserta saus-sausnya. 
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4. Menyiapkan dan mengelola semua yang digoreng-goreng, biasanya 

deep-fry 

5. Menyediakan hidangan pembuka yang panas (hot appetizer), juga 

biasanya membuat sup dan juga sayuran, pasta, dll. 

3.2.2.4.Senior Cook 

Senior Cook adalah pangkat yang biasanya di berikan kepada 

seorang cook yang dianggap mampu untuk mengambil alih tanggung 

jawab atasannya dan untuk beberapa hal dia diberi wewenang untuk 

bertindak sebagai “Chef de Partie/Demi Chef” apabila yang bersangkutan 

berhalangan, misalnya sakit, cuti, libur (day off).  

Tugas Senior Cook : 

1. Bertanggung jawb atas pengolahan makanan 

2. Menyiapkan bahan-bahan yang akan di masak 

3. Mengolah makanan sesuai dengan recipe yang telah di tetapkan oleh 

chef 

4. Mengecek peralatan dan bahan-bahan yang akan dipakai 

5. Meneliti dan menyimpan kelebihan makanan 

6. Memberikan petunjuk dan bimbingan pada cook helper 

7. Menjaga kebersihan lingkungan 

8. Menjaga kelengkapan peralatan dan bahan yang akan diolah 

9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan perintah atasan 

10. Mematuhi dan mentaati peraturan perusahaa 

3.2.2.5.Cook Helper 

Cook Helper sebagai pelaksana yang bekerja atas pperintah 

atasannya. 

Tugas Cook Helper : 

1. Mempersiapkan bahan-bahan makanan yang akan diolah. 

2. melaksanakan persiapan awal. 

3. memotong sayur dan memasak makanan sederhana. 

3.2.2.6.Steward 
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Steward adalah jabatan seseorang yang mengurus alat-alat dapur 

dan restoran pada suatu hotel. Sebagai pekerja yang mengupayakan 

kebersihan lingkungan daerah kerja, agar terhindar dari gangguan 

kesehatan bagi tamu maupun karyawan hotel. 

Tugas  Steward : 

1. Membersihkan semua area dapur, meliputi lantai, tembok, dinding 

kaca dan lain sebagainya.  

2. Mengerjakan pekerjaan ringan / tanpa banyak tanggung jawab yang 

dituigaskan oleh kepala / kepala bagian, misalnya membersihkan 

sayur, mengupas kentang, bawang dan lain sebagainya.  

3. Mencari dan atau mengirim bahan makanan / makanan kebagian – 

bagian lain di dapur seperti kebagian grill kerestoran / kitchen yang 

berada diluar dapur utama (main kitchen).  

4. Mengumpulkan dan mengirim laundry kotor kebagian laundry 

kemudian menerima laundry bersih untuk dapur seperti towel, napkin 

juru masak,apron, kain pembersih lainnya 

3.2.3.Job Specification Departemen Kitchen 

3.2.3.1.Executive Chef 

Job Specification Executive Chef : 

1. Mempunyai sertifikat dari sekolah pariwisata atau prhotelan 

2. Berpengalaman kerja di Hotel berbintang  

3. Memiliki wawasan tentang Masakan Western, Oriental dan lain-

lain. 

4. Memiliki kemampuan membuat Menu  

5. Berkemimpinan yang baik, Inovatif, interpersonal yang baik dan 

kreatif. 

6. Bertanggung jawab atas semua kegiatan di dapur. 

7. Mampu membimbing bawahannya 

8. Jujur dalam semua kegiatan. 

9. Memiliki disiplin yang tinggi. 
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10. Sabar dan bijaksana dalam mengambil keputusan. 

3.2.3.2.Chef De Partie Pastry (CDP pastry) 

Job Specification Chef De Partie Pastry (CDP pastry) : 

1. Minimum Lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Hotel/Tata 

Boga 

2. Memiliki  pengalaman kerja di hotel  

3. Mampu Membuat semua jenis kue yang disajikan untuk dessert 

4. Mampu mengolah bahan-bahan pastry 

5. Mampu membuat aneka masakan yang memiliki cita rasa tinggi 

dan penampilan yang menarik. 

6. Cekatan. 

7. Memiliki tanggung jawab yang tinggi saat bekerja. 

8. Memiliki banyak pengalaman dan pengetahuan yang lebih di 

bidangnya. 

9. Memiliki disiplin waktu yang tinggi 

3.2.3.3.Chef De Partie Hot Kitchen (CDP Hot Kitchen) 

Job Specification Chef De Partie Hot Kitchen (CDP Hot Kitchen) : 

1. Minimum Lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Hotel/Tata 

Boga 

2. Memiliki  pengalaman kerja di hotel  

3. Mampu membuat aneka masakan yang memiliki cita rasa tinggi 

dan penampilan yang menarik. 

4. Mampu membuat Main Cours, Soup, Sause dan lain-lain. 

5. Mengetahui jenis-jenis hidangan Western, Oriental dan lain-lain 

6. Cekatan. 

7. Memiliki tanggung jawab yang tinggi saat bekerja. 

8. Memiliki banyak pengalaman dan pengetahuan yang lebih di 

bidangnya. 

9. Memiliki disiplin waktu yang tinggi 

3.2.3.4.Senior Cook 

Job Specification Senior cook : 
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1. Minimum Lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Hotel/Tata 

Boga 

2. Memiliki  pengalaman kerja di hotel  

3. Mampu mengorganisir dapur  

4. Memiliki keinginan yang kuat dan bersedia menerima tantangan  

5. Memiliki banyak pengalaman dan pengetahuan yang lebih di 

bidangnya. 

6. Berpenampilan yang Rapi 

7. Memiliki tanggung jawab yang tinggi saat bekerja. 

8. Memiliki disiplin waktu yang tinggi 

3.2.3.5.Cook Helper 

Job Specification Cook Helper : 

1. Minimum Lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Hotel/Tata 

Boga 

2. Memiliki rasa percaya diri yang tinggi. 

3. Memiliki banyak pengalaman dan pengetahuan yang lebih di 

bidangnya. 

4. Mampu mempersiapkan bahan-bahan makanan yang akan diolah. 

5. Penuh rasa tanggung jawab. 

6. Suka bekerja keras 

7. Berpenampilan Rapi 

8. Memiliki tanggung jawab yang tinggi saat bekerja. 

9. Memiliki disiplin waktu yang tinggi 

3.2.3.6.Steward 

Job Specification Steward : 

1. Minimum Lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Hotel/Tata 

Boga 

2. Dapat menggunakan peralatan dishwasher dengan baik dan benar. 

3. Mampu menyelesaikan pekerjaan sebagai steward. 

4. Dapat memelihara peralatan yang dipergunakan di kitchen. 
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5. Cekatan. 

6. Penuh ketelitian dalam bekerja. 

7. Memiliki disiplin waktu yang tinggi. 

3.2.4Hubungan antar section   

Hubungan kerjasama antar  bagian dalam satu Departement Food and Bevarage pada 

Hotel Sudamala Suite & Villas Resort Lombok.  

3.2.4.1.Hubungan kerja sama pastry and bakery section 

- Membuatkan pesanan yang berkaitan dengan hidangan kue dan roti untuk tamu  

yang sesuai dengan menu pesanan tamu yang selanjutnya akan diserve oleh 

waiter/ss 

- Membersihkan sisa-sisa adonan dari peralatan untuk memudahkan steward 

dalam pencucian 

- Menerima peralatan pastry yang sudah bersih dan siap dipakai. 

- Berkoordinasi dengan pihak restaurant mengenai pesanan kue & roti yg 

dipesan tamu. 

 

3.2.4.2.Hubungan kerja sama cook section 

- Menyediakan semua main course dan menu masakan lainnya yang sebelumnya 

telah dipesan oleh tamu melalui waiter/ss 

- Menerima potongan daging dari butcher section yang akan diolah menjadi 

menu makanan yang sesuai dengan pesanan 

- Memberikan steward section peralatan yang sudah kotor untuk dibersihkan. 

- Menerima pesanan menu dari restaurant. 

 

3.2.4.3.Hubungan kerja sama Steward section  

- Mengangkut semua kitchen utensil dan kitchen tool yang telah dipakai untuk 

diwash dan dipolish. 

- Memberikan laundry kain-kain yang dipakai didapur yang dipakai oleh section 

lainnya seperti apron, napkin dll. 

- Merawat dan menjaga higiene dan sanitasi lingkungan kerja. 
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3.2.4.4.Hubungan Kerja sama Butcher Section 

- Memotong daging dengan bentuk sesuai pesanan dari cook . 

- Membersihkan seluruh unggas untuk kemudian diolah oleh cook. 

- Memotong semua jenis tulang dan diberikan pada cook untuk diolah 

menjadi bahan dasar stock. 

- Memporsikan ikan dan seafood . 

 

3.2.4.5.Hubungan kerja sama Chef de Partie/Supervisor cook 

- Mengawasi kelancaran kerja setiap section yang menjadi tanggung jawabnya 

sehingga proses kerja dapat berjalan dengan baik dan tepat waktu 

- Memberikan Operasional briefing setiap harinya pada section yang 

merupakan tagngung jawabnya . 

- Membuat laporan kepada atasannya . 

- Bertangung jawab terhadap proses pengadaan bahan makanan, khususnya 

untuk jamuan jamuan atau rapat yang di selengarakan di hotel. 

- Menyelesaikan setiap permasalahan yang timbul yang diakibatkan oleh 

section lain. 

- Mengkoordinasikan cook yang bertugas pada bagiannya. 
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BAB 1V 

PEMBAHASAN 

4.1. Macam- macam Equipment Pada Kitchen yang Memiliki Peran Penting 

Dalam Menunjang Kelancaran Pelaksanaan OperasionalPada 

Sudamala Suites And Villas Resort Lombok. 

 

Melaksanakan pekerjaan, seorang staf kitchen akan mempergunakan 

berbagai macam peralatan  untuk membuat suatu  produk makanan dan 

minuman, baik itu dari pesanan tamu maupun pesanan dari staff itu sendiri. 

Untuk kelancaran proses tersebut maka dipergunakan peralatan-peralatan 

sebagai berikut:  

4.2. jenis-jenisEquipment Pada Kitchen Yang Tidak Ada di Hotel 

Sudamala Suites And Villas Resort Lombok. 

Peralatan –peralatan ini tidak ada karena peralatan-peralatan ini 

banyak yang sudah rusak dan belum dimiliki serta tidak melakukan 

perbaikan. Diantaranya adalah:  

4.2.1 Peralatan Kecil 

1. zester , untuk menguliti dari kulit –kulit jeruk nipis. 

2. Pisau tomat ( tomato knife) untuk memotomg tomat. 

3. Pastry blender , untuk mencampur adonan-adonan.  

4. Mezaluna , untuk mencincang berbagai bumbu-bumbu.  

5. Sendok pengukur ( measuring spoon) berfungsi untuk mengukur 

takaran buumbu-bumbu.  

6. Lemon squeezer , berfungsi untuk memeras air jeruk.  
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7. penekan bawang putih ( garlic press) untuk mencincang bawang 

putih.  

8. Corong ( funnel) untuk membantu memasukkan bahan liquid.  

9. Carving fork, membalik daging pada waktu di panggang.  

10. Boning knife, memotong persendian memisahkan tulang hewan dari 

daging.  

11. Fillteng knife, untuk memisahkan daging dari tulang ikan.  

12. Chooping knife ,untuk mencincang sayur, buah dan daging.  

13. Egg timer ,untuk mengatur proses merebus telur.  

14. Eqq separator ,untuk memisahkan kuning telur dan putih telur.  

15. Egg poacher, untuk membuat poach egg.  

16. Corkscrew( kotrek) , berfungsi untuk menebus tutup botol yang 

berupa gabus.  

17. Chinoise , untuk menyiangi berbagai tepung.  

18. Cherry pitter ,untuk membuang biji pada buah cerry dan buah olive.  

19. Chess knife ( pisau keju ) , untuk memotong keju.  

20. Butter cureler ( pengkerok mentega ) , berfungsi untuk membuat 

porsian mentega ( butter portian ).  

21. Bottle opener,( pembuka boto), untuk berbuka berbagai botol.  

22. Biscuit press ( penekan biscuit), untuk membuat berbagai jenis 

biscuit.  

23. Baster, berfungsti untuk mengambil saus yang akan di coba.  
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24. Apple cutter, ( pemotong apel), berfungsi untuk memotong apel, 

menjadi wedges, dan bagian biji terbuang.  

4.2.2 Peralatan Besar 

1. Cold dishplay, sebagai tempat meletakkan makanan dingin pada 

penyelenggaraan buffet. 

2. Rice washer , ( pencuci beras ) , alat untuk mencuci beras.  

3. Grill ( pemanggang), alat untuk memanggang daging.  

4. Wall cabinet  untuk menaruh peralatan-peralatan kecil.  

5. Double gas wok range tungku besar, untuk mengerjakan pesanan 

berupa Indonesian food. 

6. Pengukus ( steam range ), kompor dengan tungku besar, untuk 

mengukus makanan.  

7. Perebus telur ( egg boiler ), untuk merebus telur.  

8. Cetakan coklat,  untuk mencetak coklat.  

9. Oven ,  berfungsi untuk memanggang roti .  

10. Twister rusk , tidak berfungsi.  

11. Salamander tidak berfungsi.  

12. Mikrowip rusak sehingga operasional tidak lancar.  

4.3. Upaya- upaya Untuk mengatasi Kelengkapan Equipment Di masing-

masing section Dalam Menunjang Kelancaran Operasional Pada Hotel 

Sudamala Suites And Villas Resort Lombok. 

Beberapa uapaya yang dapat dilakukan diantara lain:  
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1. Melakukan penyewaan ke perusahaan-perusahaan lain, baik hotel maupun 

tempat penjualan alat-alat tersebut, dengan aturan dan kesepakatan kedua 

belah pihak.  

2. Mengganti dengan alat yang lain, maupun tujuan yang sama . 

Alat yang dubutuhkan untuk mengupayakan kelengkapan banyak yang 

tujuannya sama namun, cita rasa masakan tersebut hilang bila alat 

digunakan tidak dengan alat yang sebenarnya, sehingga perlu adanya alat 

pengganti yang sama dengan alat yang dibutuhkan untuk mengerjakan 

operasional tersebut.  

3. Segera untuk menambah dan melakukan pembelian alat-alat yang kurang 

pada masing-masing section . 

Penambahan pada alat-alat besar maupun kecil dilakukan sesegera 

mungkin, demi reputasi hotel tersebut untuk itu perlu adanya uang yang 

cukup untuk menambah dan membeli alat-alat tersebut. 

4. Bila mana alat-alat yang dibutuhkan sedang kotor  maka segera untuk 

dicuci.  

Alat yang tersedia terbatas seperti cutleris dan alat-alat kecil, sangan 

segera mungkin untuk dibutuhkan , pada saat melakukan operasional 

dengan alat-alat tersebut harus dicuci. Sehingga pada saat melaukan 

pemesanan tamu tidak jadi keteralmbatan. 

5. Membuat jadwal penggunaan alat-alat di masing-masing section.  
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Jadwal untuk penggunaan alat-alat seperti rice rocker, pada pagi hari di 

pakai oleh section breakfast , sore hari dipakai oleh section hot kitchen , 

dan lain sebagainya. Sehingga tidak terjadi kesalahpahaman pemakaian. 

6. Melakukan pengontrolan setiap masing-masing section.  

Pengontrolan harus setiap hari dilakukan ,karena peralatan-peralatan kecil 

ataupun besar setiap hari ada kerusakan dan hilang sehingga tidak 

mengambat operasional kitchen.  
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BAB V 

KESIMPULAN  DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan pada Bab IV penulis dapat menarik beberapa 

kesimpulan sebagai berikut:  

1. Kelengkapan equipment kitchen sangat menunjang pekerjaan operasional 

kitchen tersebut, baik dalam melayani a’la carte maupun melayani table  d’ 

hote , sehingga reputasi hotel akan semakin baik dan semakin dikenal.  

2. Macam-macam peralatan dan fungsinya dari peralatan kecil maupun 

peralatan besar ini perlu penanganan ,penjagaan , perawatan, serta 

membersihkan peralatan-peralatan yang ada pada kitchen ini dengan 

penenangan yang sebaik mungkin, demi menjaga usia dari peralatan- 

peralatan tersebut.   

3. Pada Hotel Sudamala Suites and Villas Resort Lombok Equipment masih 

kurang sehingga dapat sepenuhnya menunjang Operasional Kitchen. 

4. Upaya- upaya yang dapat dilakukan untuk melengkapi kelengkapan 

equipment pada kichen ini bisa dilakukan dengan cara , membeli 

peralatan- peralatan yang sangat berperan sesegera mungkin , sehingga 

tidak terjadi dampak yang lebih besar lagi terhadap operasional kitchen itu 

sendiri.  
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5.2. Saran 

  Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan, maka di sarankan  sebagai berikut:  

1. Seharusnya pemeliharaan alat-alat tersebut rutin dilakukan serta di 

lasanakan , baik karyawan permanen, kontrak, maupun karyawan daily 

worker.  

2. Untuk alat-alat kecil harus tetap  di control keberadannya agar tidak cepat 

hilang atau rusak.  

3. Mengajari dan melatih ( training) bagaimana menjalankan equipment- 

equipment yang ada .  

4. Segera membeli alat kecil maupun alat besar tersebut , untuk kelancaran 

pelaksanaan operasional kichen.  

5. Harus mengerti jadwal penggunaan alat-alat tersebut sehingga tidak terjadi 

kesalah pahaman   antara karyawan yang masuk pagi dengan karyawan 

yang masuk siang.  
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LAMPIRAN 1 

1. LAMPIRAN  

FORMULIR ATAU FORM YANG DI GUNAKAN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Market list  
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2. Interdepartement 
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3. Store request  
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LAMPIRAN 2 LAYOUT KITCHEN PADA HOTEL SUDAMALA 

1. Lay Out Dapur Sudamala suites and Villas Resort Lombok 
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LAMPIRAN 3 PETA LOMBOK DAN LOKASI HOTEL SUDAMALA 

1. Peta lombok NTB 
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2. Letak Sudamala Suite & Villa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 4 PASTRY. 
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LAMPIRAN 4 

1. Pastry 
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2. Store  
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3. Oven 
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