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ABSTRAK 

 

 Karya tulis ilmiah ini berjudul “Peningkatan Varian Bakery Di Puri 

Indah Hotel & Convention” yang memiliki tujuan untuk mengetahui peningkatkan 

varian bakery di Puri Indah Hotel & Convention. Dalam penyusunan Tugas Akhir 

ini penulis merumuskan masalah tentang bagaimanakah peningkatan varian 

bakery di Puri Indah Hotel & Convention. Seiring dengan berjalannya waktu 

aneka varian bakery dibuat untuk meningkatkan suatu produk bakery seperti roti 

tawar. Roti tawar digunakan untuk breakfast tamu yang menginap di hotel. Aneka 

varian roti tawar seperti roti tawar pandan, roti tawar pelangi, roti tawar coklat, 

dan roti tawar zebra. Dibuat untuk meningkatkan varian bakery di Puri Indah 

Hotel & Convention. 

 

  

ABSTRACT 

 

 This scientific paper is entitled "Improving Bakery Variants at Puri Indah 

Hotel & Convention" which aims to find out the enhancement of the bakery 

variant at Puri Indah Hotel & Convention. In the preparation of this Final Project 

the writer formulates the problem of how to increase the bakery variant at Puri 

Indah Hotel & Convention. Over time various bakery variants are made to 

improve the quality of a bakery product such as fresh bread. Bread is used for 

breakfast guests staying at the hotel. Various fresh bread variants such as pandan 

bread, rainbow bread, brown bread, and zebra bread. Made to improve the bakery 

variant at Puri Indah Hotel & Convention. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

 Bakery merupakan bagian yang bertanggung jawab dalam pembuatan 

berbagai jenis bread atau roti. Bread atau roti merupakan jenis produk pastry 

yang bahan dasarnya terbuat dari tepung terigu, gula, garam, telur, air dan 

yeast sebagai bahan pengembangnya yang sebelum dimasak dilakukan 

proses peragian lebih dahulu supaya adonan mengembang. Mempunyai 

peranan penting dan bertanggung jawab untuk menyiapkan atau 

memproduksi berbagai jenis roti, dari menyiapkan bahan-bahan pembuat 

roti.  

 Di industri perhotelan terdapat produk bakery salah satunya roti tawar. 

Roti tawar adalah roti yang bahan pengolahannya adalah  campuran tepung, 

gula, yeast, dan air. Sehingga bahan pengolahan yang baik menentukan hasil 

dari produk bakery ini. 

 Dalam pembuatan produk bakery ini digunakan berbagai macam 

peralatan dan perlengkapan untuk menunjang kinerja produksi. Salah 

satunya adalah termasuk kedalam heavy equipment yang peralatannya perlu 

penanganan khusus. Peralatan yang dimaksud disini adalah pastry oven dan 

dough mixer. 

 Roti tawar selalu digunakan industry perhotelan untuk dihidangkan 

kepada tamu yang menginap untuk breakfast. Untuk menarik minat tamu 

dalam breakfast dilakukanlah suatu peningkatan varian bakery. Yang 

peningkatan menurut kamus lengkap bahasa Indonesia adalah cara atau 

proses untuk mencapai hasil atau sebuah usaha agar menjadi lebih baik dari 

sebelumnya. Sedangkan varian disini Menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia merupakan bentuk yang berbeda atau menyimpang dari asli atau 

dari yang baku dan sebagainya. Jadi peningkatan varian bakery merupakan 

peningkatkan produk bakery menjadi suatu jenis yang beragam dari aslinya. 

 Sehingga penulis mengangkat judul : Peningkatan Varian Bakery di 

Puri Indah Hotel & Convention. 
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1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis dapat merumuskan 

permasalahannya adalah : Bagaimanakah peningkatkan varian bakery di 

Puri Indah Hotel & Convention ? 

 

1.3 Tujuan Penulisan KTI 

Adapun tujuan dari penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini 

adalah untuk mengetahui peningkatan varian bakery di Puri Indah Hotel & 

Convention. 

1.4 Manfaat Penulisan KTI 

 Adapun manfaat dari penelitian yang ingin di capai dalam penelitian 

ini sebagai berikut : 

1. Dapat mengetahui penerapan teori atau meteri yang diperoleh dari 

bangku kuliah sehingga dapat menambah wawasan dan pengetahuan 

yang berkaitan dengan bidang kepariwisataan 

2. Secara akademik, merupakan salah satu syarat untuk mencapai kebulatan 

Program Diploma III Pariwisata Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Mataram. 

 

  



3 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pengertian Pariwisata 

 Secara Etimologi pariwisata berasal dari dua kata yaitu “pari” yang 

berarti banyak / berkeliling, sedangkan pengertian wisata berarti “pergi”. 

Didalam kamus besar bahasa Indonesia pariwisata adalah suatu kegiatan 

yang berhubungan dengan perjalanan rekreasi. Sedangkan pengertian secara 

umum pariwisata merupakan suatu perjalanan yang dilakukan seseorang 

untuk sementara waktu yang diselenggarakan dari suatu tempat ke tempat 

lain dengan meninggalkan tempat semula dan dengan suatu perencanaan 

atau bukan maksud mencari nafkah di tempat yang dikunjunginya, tetapi 

semata – mata untuk menikmati kegiatan pertamasyaan atau rekreasi untuk 

memenuhi keinginan yang beraneka ragam. 

2.2 Pengertian, Fungsi Dan Peranan Hotel 

2.2.1 Pengertian Hotel 

 Hotel adalah salah satu jenis akomodasi yang merupakan 

sebagian atau keseluruhan bagian untuk jasa pelayanan penginapan, 

penyedia makanan dan minuman serta jasa lainnya bagi masyarakat 

umum yang dikelola secara komersil. 

 Adapun fasilitas yang dimiliki hotel sebagai berikut : 

1. Jasa penginapan 

2. Pelayanan Makan dan Minum 

3. Jasa Laundry 

4. Jasa penyediaan kebutuhan bagi Wisatwan yang bermalam di Hotel 

tersebut. 

2.2.2 Fungsi hotel 

 Fungsi utama hotel adalah sebagai sarana untuk memenuhi 

kebutuhan tamu wisatawan atau pelancong sebagai tempat tinggal 

sementara selama jauh dari tempat asalnya. Pada umumnya kebutuhan 

utama para tamu hotel adalah istirahat, tidur, mandi, makan, minum 
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hiburan dan lain-lain. Namun dengan perkembangan dan kemajuan 

hotel sekarang ini fungsi hotel bukan saja sebaga tempat menginap 

atau istirahat bagi para tamu namun fungsinya bertambah sebagai 

konferensi, seminar, lokakarya, musyawarah nasional, semacam itu 

yang tentunya menyediakan sarana dan prasarana yang lengkap. 

Dengan demikian fungsi hotel sebagai suatu sarana komersial 

berfungsi bukan sekedar menginap, beristirahat, makan dan minum 

tapi juga sebagai tempat melangsungkan berbagai macam kegiatan 

sesuai dengan tujuan pasar hotel tersebut. 

2.2.3 Peranan Hotel  

 Dalam menunjang pembangunan Negara, usaha perhotelan 

memiliki peranan antara lain sebagai berikut : 

1. Meningkatkan industri rakyat misalnya : 

 Hotel banyak memiliki barang – barang yang diproduksi oleh 

industri rakyat, seperti meubel, bahan pakaian, makanan dan 

minuman dan lain sebagainya. 

2. Menciptakan lapangan kerja 

3. Membantu usaha pendidikan dan latihan 

4. Mendapatkan pendapatan daerah dan Negara 

5. Meningkatkan devisa Negara 

6. Meningkatkan hubungan antar Negara 

 

2.3  Pengertian Pastry Dan Bakery Section 

 Pastry berasal dari bahasa prancis yaitu “patisserie” yang artinya 

kue-kue. Berdasarkan pada asal katanya pastry berasal dari kata paste yang 

berarti campuran tepung terigu, cairan dan lemak. 

 Menurut pastry crash crours dalam buku yang ditulis Adjab 

Subagjo (2007 : 163) yang di maksud dengan pastry adalah bagian dari food  
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& baverage  department dibawah food product yang mempunyai tugas 

dalam pembuatan dessert, snack, cake, dan bread. 

 Sesuai dengan pengertian tersebut di atas jelas bahwa pastry 

merupakan bagian dari food & baverage department dan dalam tugasnya 

sehari-hari pastry dibawah kendali food product. 

 Menurut Adjab Subagjo (2007 : 4) . “Dalam suatu hotel yang 

besar, untuk menjaga kualitas produk dan efisiensi kerja pastry section 

sudah di bagi lagi menjadi dua bagian yaitu: 

1. Pastry merupakan bagian yang bertanggung jawab atas tersedianya 

produk-produk sebagai berikut : 

a. Dessert yang sering disebut sebagai makanan penutup atau pencuci 

mulut. Dessert sebagai makanan penutup karena hidangan ini akan 

mengakhiri rangkaian urutan menu makanan sebelum hidangan 

minuman teh dan kopi. Dessert disebut sebagai makanan pencuci 

mulut karena fungsi hidangan ini sebagai penetralisir rasa makanan 

sebelumnya (makanan utama) sehingga dalam menikmati teh atau 

kopi bisa dinikmati dengan baik. 

b. Snack sering disebut dengan istilah makanan pengiring minuman 

atau makanan kecil yang dihidangkan pada acara-acara tertentu 

misalnya saat pesta, seminar, rapat, dan sebagainya, pada acara 

rapat snack sering disebut dengan istilah coffe break atau rehat 

kopi, karena dihidangkan pada saat istirahat. Snack bisa berupa 

kue, jajanan pasar atau keletikan (kacang, emping, dan 

sebagainya). Rasa hidangan biasanya dikombinasi antara rasa 

manis dan gurih seperti kue-kue cookies dan lain-lain. 

c. Cake yaitu berbagai jenis produk yang bahan dasarnya terdiri dari 

tepung, gula, telur, mentega yang proses pengembangannya akibat 

pengadukan atau penggunaan bahan kimia (soda) contohnya seperti 

: butter cake, fruit cake, tart dan lain-lain. 
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2. Bakery merupakan bagian yang bertanggung jawab dalam pembuatan 

berbagai jenis bread atau roti. Breat atau roti merupakan jenis produk 

pastry yang bahan dasarnya terdiri dari tepung terigu, gula, garam, 

telur, air dan yeast sebagai bahan pengembangnya yang sebelum yang 

sebelum dimasak dilakukan proses peragian lebih dahulu supaya 

adonan mengembang. 

 

2.4  Peranan Pastry & Bakery 

1. Peranan Pastry 

 Berperan penting dan bertanggung jawab dalam menyiapkan berbagai 

jenis hidangan penutup (dessert) seperti membuat jenis kue manis, 

membuat berbagai ice cream, membuat hiasan makanan dari gula 

(sugar modeling). 

2. Peranan Bakery 

 Mempunyai peranan penting dan bertanggung jwab untuk menyiapkan 

atau memproduksi berbagai jenis roti, dari menyiapkan bahan-bahan 

pembuat roti. 

 

2.5 Pengertian Peningkatan Varian Bakery 

 Menurut seorang ahli bernama Adi S, peningkatan berasal dari 

kata tingkat. Yang berarti lapis atau lapisan dari sesuatu yang 

kemudian membentuk susunan. Tingkat juga dapat berarti pangkat, 

taraf, dan kelas. Sedangkan peningkatan berarti kemajuan. Secara 

umum, peningkatan merupakan upaya untuk menambah derajat, 

tingkat, dan kualitas maupun kuantitas. Peningkatan juga dapat berarti 

penambahan keterampilan dan kemampuan agar menjadi lebih baik. 

Selain itu, peningkatan juga berarti pencapaian dalam proses, ukuran, 

sifat, hubungan dan sebagainya. 

   

https://www.duniapelajar.com/2014/08/08/pengertian-peningkatan-menurut-para-ahli
https://www.duniapelajar.com/2014/08/08/pengertian-peningkatan-menurut-para-ahli
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 Menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia: Peningkatan adalah 

cara atau proses untuk mencapai hasil atau sebuah usaha agar menjadi 

lebih baik dari sebelumnya. 

 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia : Varian merupakan 

bentuk yang berbeda atau menyimpang dari asli atau dari yang baku 

dan sebagainya. 

 Jadi dapat disimpulkan bahwa peningkatan varian bakery 

merupakan suatu peningkatkan produk bakery menjadi suatu jenis 

yang beragam dari aslinya.  
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BAB III 

GAMBARAN UMUM 

3.1  Sejarah Berdirinya Puri Indah Hotel & Convention 

 Puri Indah Hotel berdiri sejak tahun 1991, dengan kondisi jumlah 

kamar 30 unit dengan type 10 unit economic room , 10 unit standart room,  

10 unit vip room dengan harga yang bervariasi yaitu Rp 25.000 untuk harga  

economic room, Rp 50.000 untuk harga standart room, serta Rp 75.000 

untuk harga VIP room. 

 Pada tahun 1998 Puri Indah Hotel diambil alih oleh Ny. Emi Swarni.  

Pada tahun 1998, Puri Indah Hotel berpindah kepemilikan, dengan jumlah 

30 kamar kelas melati.  Seiring dengan perkembangan waktu dan tuntutan 

kebutuhan hotel di Kota Mataram Lombok sebagai tempat pariwisata, maka 

pada tahun 2009 diadakan renovasi pembangunan yang ditambah menjadi 

36 kamar yang terdiri dari 8 standart room,  8 vip room, dan  20 deluxe 

room.  Masing masing kamar memiliki harga yang bervariasi yaitu Rp 

150.000 untuk standart room, Rp 250.000 untuk VIP room, dan Rp 400.000 

untuk deluxe room. 

 Pada tahun 2011 setelah melakukan berbagai macam pembenahan, 

pembangunan hotel dilanjutkan dengan menambah jumlah kamar menjadi 

157 kamar dan merubah konsep menjadi hotel bintang 3 berstandar 

Internasional serta menerapkan konsep New Dynamic Hotel Concept,  yaitu 

suatu konsep yang effisien dan simple serta dinamis baik dari sisi SDM/ 

standar kerja maupun pelayanan yang prima. 

 Tahun 2015 diperbesar menjadi 157 kamar dengan type 20 unit 

standart room dengan harga Rp 600.000, 123 superior room dengan harga 

Rp 800.000, deluxe room 11 kamar dengan harga Rp 1.400.000, 3 suite 

room dengan  harga Rp 2.000.000.  Semua kamar ber-AC dilengkapi 
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dengan TV satelit layar datar. Kamar mandi dalamnya menyediakan 

perlengkapan mandi dan fasilitas shower.  

3.2  Fasilitas yang ada di Puri Indah Hotel & Convention 

 3.2.1  Fasilitas Kamar 

Puri Indah Hotel & Convention memiliki 157 kamar dengan type 20 

unit standart room, 123 superior room dengan, deluxe room 11 kamar, 3 

suite room.  Semua kamar ber-AC dilengkapi dengan TV satelit layar datar. 

Kamar mandi dalamnya menyediakan perlengkapan mandi dan fasilitas 

shower. Dengan rincian sebagai berikut : 

Tabel 3.1 

Jenis dan Jumlah Kamar di Puri Indah Hotel & Convention 

Tipe Kamar Jumlah Kamar 

Standart Room 20 

Superior Room 123 

Deluxe Room 11 

Suite Room 3 

 

Tabel 3.2 

Jenis dan Fasilitas Kamar di Puri Indah Hotel & Convention 

No Type Kamar Fasilitas 

1 

 

 

Standart Room 

 

- tempat tidur 

- Ac  

- Televise 

- Minibar 

- Lemari 

- Meja 
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Gambar 2.1 Standart Room 

- Kamar mandi 

- Hot & cold water 

 

 

 

 

 

 

 

2 Superior Room 

 

Gambar 2.2 Superior Room 

-  Tempat tidur yang nyaman 

- Lemari 

- Televise 

- Hot & cold water 

- Meja dan kursi 

- Ac 

- Bathroom 

- City view 

 

 

3 Deluxe Room 

 

Gambar 2.3 Deluxe Room 

- Tempat tidur  

- Televisi 

- Sofa 

- Ac 

- Hot & cold water 

- City view 

- Kamar mandi 

- Meja 

- Lemari 

- Minibar 

 

4 Suite Room - Tempat tidur 
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Gambar 2.4 Suite Room 

- Televise 

- Ac 

- Memiliki teras 

- Kamar yang luas 

- City view 

- Sofa 

- Meja  

- Lemari 

- minibar 

 

 

3.3  Fasilitas Makanan dan Minuman di Puri Indah Hotel & Convention 

 3.3.1 Restoran 

a) Swarny Restoran 

 

Gambar 3.1  Swarny Restoran 

 Swarny Restoran merupakan restoran di Puri Indah Hotel 

& Convention yang merupakan sebuah hotel dengan konsep New 

Dynamic Hotel Consept, memadukan secara sempurna antara 

pelayanan yang prima, keeleganan interior dan mengadopsi 
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kearifan nilai budaya lokal ,kami optimis dapat memberikan 

kepuasan dan kenyamanan yang diharapkan oleh tamu kami serta 

memberi kontribusi positif dengan warna baru bagi perkembangan 

pariwisata lombok khususnya kota mataram. 

Dengan menggunakan kekhasan hasil karya masyarakat lombok 

yaitu cukli dan kain rangrang  sebagai Center of interior kami , 

menjadikan Puri Indah hotel sebagai hotel yang kami harapkan 

dapat mendukung  dalam promosi pariwisata lombok. 

Motif orisinal tenun rangrang  zig-zag , geometri serta kombinasi 

warnanya tampak modern  fresh dan elegan memberi inspirasi bagi 

kami untuk menyajikan atmospir dinamis, ceria dan konsisten 

dalam memberi pelayanan bagi tamu-tamu kami. 

3.4  Fasilitas Pendukung lainnya di Puri Indah Hotel & Convention 

 3.4.1 Meeting Room 

 Puri Indah Hotel & Convention Menyediakan ruangan untuk 

rapat (meeting room) yaitu Rajawali, Kasuari, Kenari, Cendrawasih, 

dan Merpati dengan luas ruangan masing-masing : 

 

 

 

 

 

 

     Gambar 4.1 Meeting Room 

   Type Rajawali Meeting Room Kapasitas : 
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- Standing  : 500 orang 

- Class : 200 orang 

- Theater  : 400 orang 

- U-Shape  : - 

- Round  : 200 orang 

   Type Kenari Meeting Room Kapasitas : 

- Standing  : 50 orang 

- Class : 35 orang 

- Theater  : 50 orang 

- U-Shape  : 35 orang 

- Round  : 30 orang 

   Type Kasuari Meeting Room Kapasitas : 

- Standing  : 100 orang 

- Class : 80   orang 

- Theater  : 100 orang 

- U-Shape  : 60   orang 

- Round  : 80   orang 

   Type Kasuari Meeting Room Kapasitas : 

- Standing  : 100 orang 

- Class : 80   orang 

- Theater  : 100 orang 

- U-Shape  : 60   orang 

- Round  : 80   orang 

 

 

   Type Cendrawasih Meeting Room Kapasitas : 
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- Standing  : 100 orang 

- Class : 70   orang 

- Theater  : 80   orang 

- U-Shape  : 60   orang 

- Round  : 80   orang 

   Type Merpati Meeting Room Kapasitas : 

- Standing  : 50   orang 

- Class : 30   orang 

- Theater  : 50 orang 

- U-Shape  : 25   orang 

- Round  : 30   orang 

 3.4.2 Kolam Renang Outdoor 

 

 Puri Indah Hotel & Convention memiliki fasilitas kolam renang 

yang tidak hanya dapat dinikmati oleh tamu hotel yang menginap juga 

disewakan untuk umum. Kolam renang outdoor Puri Indah Hotel & 

Convention buka pukul 09.00 pagi – 17.00 sore. Menyediakan 

berbagai macam paket seperti : 

a) Paket renang dewasa  

b) Paket renang plus makan dan minum 

c) Paket renang plus minum 
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3.5  Food & Baverage Product Department di Puri Indah Hotel & 

Convention 

 3.5.1 Struktur Organisasi 

   Struktur organisasi merupakan suatu susunan dan hubungan 

antar tiap bagian serta possisi yang ada pada suatu organisasi atau 

sebuah perusahaan. Dalam menjalankan peran tersebut, di Food & 

Baverage Product Department Puri Indah Hotel & Convention 

memiliki struktur organisasi sebagai berikut : 

Struktur Organisasi Food & Baverage Product  

Puri Indah Hotel & Convention 

 

Sumber : Kitchen Pastry Puri Indah Hotel & Convention 
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 3.5.2 Keterangan Tugas Dan Tanggung Jawab : 

a. Food & Baverage Manager  

  Food & Baverage Manager merupakan pimpinan dari Food & 

Baverage Department. Beberapa tugas dan tanggung jawab yang 

dimiliki seorang Food & Baverage Manager, yaitu : 

1) Mengawasi jalannya operasional khususnya dalam bidang 

pelayanan kepada tamu 

2) Mengawasi fungsi seluruh karyawan di food & baverage 

product, service, fasilitas, penjualan dan biaya untuk 

memastikan penerimaan keuntungan maksimum dari food & 

baverage 

3) Mengadakan hubungan kerja dengan supplier 

4) Menangani keluhan tamu yang tidak dapat diatasi oleh 

bawahan 

5) Melaporkan kepada manajemen mengenai forcest dan budget 

food & baverage 

6) Menciptakan dan memelihara hubungan yang efektif dengan 

seluruh karyawan 

7) Menetapkan sistem penyajian, strategi penjualan, 

mengarahkan penjualan, mengarahkan pelaksanaan dan 

menilai kebersihan 

8) Melakukan pengawasan dalam penetapan harga dan 

perenanaan menu 

9) Menetapkan jadwal operasional food & baverage outlet 

10) Memonitor pelaksanaan pemeliharaan sanitasi 

11) Melakukan analisis dan evaluasi penting 

12) Mentaati dan mematuhi peraturan hotel 

13) Melaksanakan tugas lain sesuai perintah atasan 
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b. Food & Beverage Admin 

Tugas dan tanggung jawab : 

1. Membuat dan menginput dokumen  

2. Melakukan stock dan opname terhadap bahan baku  

3. Melakukan stock peralatan di food & baverage store 

4. Menginformasikan kepada pastry leader dan cook leader 

mengenai menu yang akan dibuat  

5. Menentukan cost terhadap suatu makanan yang akan disusun 

di daftar menu 

c. Head Cook 

 Tugas dan tanggung jawab : 

1.  Mengatur dapur yang menjadi tanggung jawabnya 

2. Menyusun menu 

3. Membuat standard recipe beserta food cost nya 

4. Membuat purchase order 

5. Membuat perkiraa yang dicapai 

6. Memimpin staff dan bawahannya 

7. Mengawasi jalannya operasional kitchen terutama pada saat 

hotel dalam jam kerja 

d. Pastry Leader 

 Tugas dan tanggung jawab : 

1. Mengelola dapur yang menjadi tanggung jawabya. 

2. Menyusun Menu untuk keperluan breakfast 

3. Membuat standard recipe beserta food cost nya 

4. Membuat purchase order ( bahan-bahan ). 

5. Membuat perkiraan ( forecast ) yang akan dicapai. 

6. Memimpin staff dan bawahannya. 

7. Mengawasi  jalannya operasional  dapur pastry terutama pada 

saat hotel  atau  restaurant buka. 
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e. Cook Leader 

 Tugas dan tanggung jawab : 

1. Mengelola dapur yang menjadi tanggung jawabya. 

2. Menyusun Menu untuk keperluan lunch, dinner 

3. Membuat standard recipe beserta food cost nya 

4. Membuat purchase order ( bahan-bahan ). 

5. Membuat perkiraan ( forecast ) yang akan dicapai. 

6. Memimpin staff dan bawahannya. 

7. Mengawasi  jalannya operasional  kitchen terutama pada saat 

hotel  atau  restaurant buka. 

f. Butcher 

 Tugas dan tanggung jawab : 

1. Bertanggung jawab untuk urusan daging atau unggas, 

terkadang merangkap sbg Poissonnier. 

2. Melakukan pemotongan menjadi beberapa bagian sebelum di 

olah 

3. Memastikan daging yang di potong bersih  

4. Memotong daging dengan jumlah sesuai pesanan 

g. Cook Helper 

 Tugas dan tanggung jawab : 

1. Mempersiapkan bahan-bahan yang akan di olah  

2. Membantu trainee dalam mengolah bahan makanan 

3. Bersedia membantu setiap bagian apabila di butuhkan 

h. Steward 

 Tugas dan tanggung jawab : 

1. Steward sebagai seksi dan tugas yang bertanggung jawab 

langsung kepada peralatan-peralatan yang digunakan food 

and beverage departement, dituntut untuk bekerja hati-hati 

dan teliti pada saat proses pencucian hingga proses 

penyimpanan alat. 

3.6 Hubungan Antar Bagian 
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 Dalam suatu hotel, pastry termasuk bagian dari food & baverage 

departemen di bawah department food product atau kitchen. Maka dalam 

dalam operasionalnya tidak akan terlepas dari hubungan kerjasama dengan 

department lain yang ada di hotel. 

 Adapun hubungan kerja pastry dengan department lain menurut adjab 

subagjo, dalam bukunya management pengolahan kue & roti. 

3.6.1 Hubungan Pastry Dengan Purchasing 

Bertanggung jawab terhadap semua barang dan bahan kebutuhan 

pastry section. Dalam melaksanakan pembelian harus benar-benar 

memperhatikan kualitas, kuantitas dan harga barang yang dibeli. 

3.6.2 Hubungan Pastry Dengan Engginering Department 

Bertanggung jawab memelihara dan memperbaiki peralatan, termasuk 

peralatan di pastry section yang mempunyai peralatan yang besar, 

yang memperbaikinya menggunakan alat khusus. Engginering 

department secara rutin mengecek peralatan di pastry section untuk 

menjaga agar peralatan yang ada dapat bekerja sesuai dengan 

fungsinya. 

3.6.3 Hubungan Pastry Dengan Steward Section 

Bertanggung jawab terhadap penyediaan kebersihan alat dan 

kelengkapan alat serta keamanan alat-alat yang digunakan oleh pastry 

section. 

3.6.4 Hubungan Pastry Dengan Marketing Department 

Peranan marketing department juga penting bagi pastry section. 

Dengan adanya marketing department produk-produk pastry yang ada 

di hotel dapat dipromosikan termasuk produk yang dihasilkan pastry 

section 

3.6.5 Hubungan Pastry Dengan Accounting Department 

Bagi pastry section peranan accounting department juga penting untuk 

pembelian barang dan bahan yang dibutuhkan di pastry section 

3.6.6 Hubungan Pastry Dengan Laundry Section 
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Bertanggung jawab mengenai pencucian linen, napkin dan 

uniformyang dikenakan karyawan pastry section. Secara rutin uniform 

yang kotor harus segera diganti untuk menjaga kebersihan dan 

kesehatan lingkungan pastry section 

3.6.7 Hubungan Pastry Dengan Room Service Dan Restaurant Section 

Bagian yang sangat penting untuk menjual produk yang dihasilkan 

oleh pastry section. Selanjutnya restaurant atau cafe juga menyajikan 

produk pastry section seperti untuk breakfast biasanya tersaji 

bermacam-macam bread, cake, dan puding. 
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BAB IV 

PENINGKATAN VARIAN BAKERY  

DI PURI INDAH HOTEL & CONVENTION 

 

4.1  Gambaran Tugas Staf Pastry di Puri Indah Hotel & Convention 

 Pastry & bakery section merupakan salah satu outlet yang ada di Food 

and Baverage Product yang bertanggung jawab dalam proses pengolahan 

berbagai macam kue dan roti. Pastry section disini berperan dalam proses 

pembuatan kue dan roti yang digunakan tamu untuk breakfast. Menyiapkan 

menu ala-carte yang dipesan oleh tamu yang tersedia di menu restaurant 

seperti pisang goring coklat keju, kentang goring, spring roll dan aneka 

pizza. Pastry section juga bertanggung jawab dalam proses pembuatan 

aneka minuman yang dihidangkan tamu setelah makan siang seperti es 

buah, es kopyor, es kacang hijau, es pudding leci dan es rumput laut. Tidak 

hanya itu pastry section juga memiliki tanggung jawab yaitu membuat 

aneka menu coffee break yang akan diberikan kepada tamu hotel yang 

menyelenggarakan event di Puri Indah Hotel & Convention. Event yang 

biasanya diselenggarakan seperti acara Wedding, Birthday Party, Seminar, 

Rapat, Pertemuan dan Dinner dalam hal ini pihak hotel sangat 

mengedepankan produk pastry untuk memikat tamu hotel sehingga mutu 

produk pastry harus selalu di pertahankan demi menunjang pendapatan 

hotel.  

 Adapun pembagian shift antar karyawan hotel di Puri Indah Hotel & 

Convention di bagi menjadi dua shift yaitu shift pagi dari pukul 06.00 

hingga pukul 14.00 sedangkan shift sore dari pukul 14.00 sampai dengan 

pukul 22.00 adapun uraian kerja pastry and bakery section di Puri Indah 

Hotel & Convention sebagai berikut : 

4.1.1 Pekerjaan Shift Pagi yang Dikerjakan oleh Satf Pastry Setion 

a. Diharuskan datang 15 menit dari jam yang sudah ditentukan harus 

sudah di lokasi 

b. Menyiapkan menu breakfast seperti bubur dan anekan jajanan pasar 
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yang langsung di hidangkan di swarny restaurant 

c. Mempersiapkan aneka menu Coffee Break yang sudah tertera di 

BEO (Banquet Even Order) dan disiapkan 15 menit sebelum waktu 

dihidangkan 

d. Membuat roti breakfast seperti roti tawar, dan aneka roti manis 

e. Mempersiapkan bahan pembuatan menu coffe break untuk event 

selanjutnya 

f. Membuat aneka minuman yang sudah ditentukan untuk lunch tamu 

hotel 

g. Menyiapkan menu ala-carte yang dipesan tamu 

h. Melakukan pembersihan area pastry section sebelum pulang 

 4.1.1 Pekerjaan Shift Sore yang Dikerjakan oleh Satf Pastry Setion 

a. Melanjutkan pekerjaan yang belum terselesaikan oleh shift pagi 

b. Membuat aneka jajanan pasar untuk breakfast 

c. Membuat aneka macam bubur untuk breakfast 

d. Membuat menu coffee break untuk event selanjutnya 

e. Menangani pemesanan ala-carte tamu hotel 

f. Melakukan pembersihan area kerja sebelum pulang 

4.2  Bahan Pengolahan Kue dan Roti  

Seorang karyawan pastry dan bakery tidak hanya dituntut 

pengetahuannya untuk menghasilkan produk pastry dan bakery yang baik. 

Agar dapat menghasilkan suatu produk pastry dan bakery yang berkualitas 

dan bermutu tinggi, sangatlah penting untuk diketahui bahan apa yang, 

nantinya akan diolah menjadi produk yang baik, bermutu,  dan mempunyai 

nilai jual yang tinggi. Semuanya ini hendaknya harus dapat disesuaikan 

dengan aturan yang telah dibuat baik menurut standart porsi maupun resep 

yang telah disetujui oleh chef. 

Agar dapat mengetahui tujuan di atas, sangatlah penting untuk 

dipelajari jenis maupun tipe bahan yang akan digunakan untuk membuat 

produk pastry dan bakery. Berikut ini akan dijabarkan jenis maupun tipe 
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bahan pastry dan bakery yang digunakan untuk meningkatkan mutu produk 

pastry antara lain: 

4.2.1  Tepung Terigu (Wheat Flour) 

1. Jenis dan Kualitas Tepung Terigu 

Tepung terigu yang beredar di pasaran saat ini tersedia dalam 

beberapa kategori jenis, kualitas dan harga : 

a. Tepung Terigu Protein Tinggi 

Tepung terigu ini adalah tepung yang khusus untuk 

pembuatan roti dengan tingkat kekenyalan yang tinggi.  

b. Tepung Terigu Protein Sedang 

Tepung terigu ini dikenal sebagai tepung serbaguna untuk 

segala jenis produk roti dan kue. Seluruh produk roti dan 

kue dapat dihasilkan dari satu jenis tepung ini.. 

c. Tepung Terigu Protein Rendah 

Tepung terigu kategori ini adalah tepung khusus untuk 

membuat kue kering dan cake serta tidak cocok untuk 

membuat roti. 

2. Fungsi Tepung Terigu Pada Pembuatan Roti yaitu : 

- Membentuk struktur roti. 

- Gluten yang merupakan protein dalam tepung terigu 

menghasilkan jaringan elastis yang berfungsi menahan gas CO2 

yang dihasilkan ketika roti mengembang sehingga roti tidak 

kempes dan dapat mengembang dengan sempurna. Pada tepung 

terigu protein rendah dan sangat rendah, kandungan gluten ini 

sangat sedikit sehingga tidak mampu menahan gas CO2 yang 

dihasilkan yang berakibat roti akan kempes atau keras/alot 

setelah dipanggang. 

4.2.2  Ragi Roti (Yeast) 

1. Jenis dan Kualitas Ragi Roti 
Ragi Roti atau Yeast adalah salah satu bahan pokok terpenting 

dalam pembuatan roti. 
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Ada 2 jenis kategori ragi roti yang ada saat ini : 

Ragi Roti Berdasarkan Bentuknya, terdiri dari beberapa jenis : 

a. Ragi Instan (Instant Yeast) 

 Instant yeast adalah jenis ragi roti yang paling mudah 

didapat, paling mudah digunakan dan paling mudah dalam 

penyimpanannya. Instant yeast saat ini digunakan secara 

meluas dihampir semua hotel, bakery dan usaha roti karena 

sifatnya yang praktis dan mudah.  

b. Ragi Kering Butiran (Dry Yeast) 

 Ragi ini merupakan pendahulu dari ragi instant yang 

sampai saat ini masih bisa ditemui dipasaran. Ragi ini 

digunakan sekitar tahun 1900-1989an ketika teknologi 

instant yeast belum ada.  

4.2.3  Pengempuk Roti (Bread Improver) 

1. Produk Pengempuk Roti 

 Pengempuk Roti atau bread improver saat ini menjadi 

bahan yang wajib ada dalam pembuatan roti modern meski 

bukan termasuk bahan pokok pembuatan roti. Penggunaan bread 

improver membuat roti yang dihasilkan menjadi lebih sempurna 

dan lebih lembut. 

2. Fungsi Pelembut Roti : 

a. Mempertahankan keempukan roti lebih lama. 

b. Memperbaiki warna roti sehingga tampil lebih bagus dengan 

serat yang lebih lembut. 

c. Mempertahankan kadar air dalam roti agar roti tidak mudah 

kering. 

d. Memudahkan adonan roti untuk diolah. 

e. Menghemat waktu pengadukan karena adonan lebih mudah 

kalis. 
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4.2.4 Gula (Sugar) 

1. Jenis dan Kualitas Gula 

 Gula merupakan salah satu bahan dalam pembuatan roti. 

Jenis/kualitas gula yang baik untuk pembuatan roti adalah gula 

pasir berwarna putih dengan butiran yang agak halus yang 

sering disebut castor sugar.  

2. Fungsi Gula Pada Pembuatan Roti yaitu : 

a. Sebagai makanan untuk ragi sehingga terjadi fermentasi 

yang menghasilkan gas CO2. 

b. Sisa pembakaran gula menghasilkan warna roti yang lebih 

baik. 

c. Menentukan rasa dan jenis roti yang akan dihasilkan 

seperti roti tawar, roti manis, pizza, donat dan yang 

lainnya dengan komposisi gula yang berbeda untuk tiap 

jenis roti. 

d. Sebagai pengempuk karena semakin banyak gula yang 

ditambahkan maka roti akan semakin empuk. 

e. Membuat roti lebih bertahan lama karena gula adalah 

pengawet alami. 

4.2.5  Garam (Salt) 

1. Produk Garam 

 Garam merupakan bahan pokok dalam pembuatan roti. 

Jenis garam yang baik untuk roti adalah garam yang kering 

(cooking salt) dan bukan garam meja (table salt). 

2. Fungsi Garam Pada Pembuatan Roti yaitu : 

a. Menghasilkan rasa dan aroma yang lebih mantap pada 

roti. 

b. Mengontrol fermentasi dengan cara memperlambat kerja 

ragi. 

c. Mengeraskan dan memperkuat struktur roti. 
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4.2.6  Susu (Milk) 

1. Kualitas dan Jenis Susu 

 Susu saat ini menjadi bahan yang sangat sering 

ditambahkan ke dalam roti untuk membuat roti semakin enak 

rasanya. Ada beragam bentuk susu untuk roti yang saat ini dijual 

dipasaran : 

a. Susu Cair Kemasan (UHT Milk) 

Susu ini merupakan susu cair yang mengalami proses 

pemanasan dalam suhu tertentu sehingga steril dari bakteri 

dan dikemas khusus dengan kotak berlapis alumunium foil 

sehingga dapat bertahan dalam jangka waktu lama tanpa 

disimpan di lemari pendingin. 

b. Susu Bubuk Skim 

Penggunaan susu jenis ini sangat lazim untuk pembuatan 

roti tawar sehingga menghasilkan roti tawar yang putih 

seratnya karena tinggi kalsium dan tanpa lemak, karena 

apabila menggunakan susu bubuk full cream maka serat 

roti tawar tersebut agak sedikit kuning. Susu jenis ini 

berasal dari susu cair yang dipanaskan hingga menjadi 

bubuk dan dihilangkan seluruh lemak susunya. 

2. Fungsi Susu Pada Pembuatan Roti yaitu : 

a. Memberikan nutrisi atau nilai gizi yang lebih terhadap 

roti. 

b. Memberikan rasa lezat dan gurih pada roti. 

c. Memberikan warna yang bagus pada remah roti. 

d. Memberikan warna mengkilap pada permukaan kulit roti. 

e. Memperkuat kerja gluten pada adonan roti. 

4.2.7 Telur (Egg) 

1. Jenis Telur 

a. Telur Segar (Fresh Egg) 
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 Telur segar yang lazim digunakan saat ini secara 

luas dalam pembuatan roti adalah telur ras atau telur ayam 

negeri dikarenakan harga yang lebih murah dan produk 

yang mudah didapat karena telah diternakkan secara 

secara besar-besaran. Kualitas telur yang baik untuk 

digunakan dalam pembuatan roti dapat dilihat sekilas dari 

penampilan luar kulit telur. Kulit telur yang baru akan 

nampak terselimuti bedak tipis yang tidak berbekas 

ditangan, sedangkan telur yang sudah lama pada kulit 

telurnya akan nampak warna lebih tua. 

2. Fungsi Telur Pada Pembuatan Roti yaitu : 

a. Memberikan tambahan nilai gizi pada roti. 

b. Memberikan rasa enak pada roti. 

c. Memberikan keempukan pada roti. 

d. Sebagai bahan pengoles yang memberi warna mengkilap 

pada roti. 

4.2.8 Margarin (Margarine) 

1. Produk Margarin 

 Margarin adalah bahan tambahan pada pembuatan roti. 

Margarin merupakan produk olahan dari minyak kelapa sawit. 

Kebanyakan masyarakat sulit membedakan antara margarin 

dengan mentega. Pada kedua produk ini terdapat perbedaan 

yang sangat mendasar, margarin terbuat dari minyak kelapa 

sawit sedangkan mentega terbuat dari lemak susu murni. 

2. Fungsi Margarin Pada Pembuatan Roti yaitu : 
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a. Sebagai bahan pelumas pada roti sehingga roti mudah 

dibentuk. 

b. Memberikan tambahan nilai gizi pada roti. 

c. Meningkatkan volume roti sehingga roti menjadi lebih 

besar. 

d. Melembutkan tekstur remah roti. 

e. Memperbaiki warna roti menjadi lebih baik. 

f. Menambah warna putih pada roti tawar dengan margarin 

putih. 

4.2.9 Air (Water) 

1. Fungsi Air Pada Proses Pembuatan Roti dan Kue, yaitu : 

a. Bahan utama dalam pembuatan roti yang menyerap dan 

mengikat semua bahan menjadi satu. 

b. Sebagai bahan pelarut gula, garam dan bahan-bahan yang 

lain dalam adonan roti. 

c. Air akan bersatu dengan protein tepung terigu membentuk 

gluten dalam adonan roti. 

d. Air akan bersatu dengan zat pati tepung terigu membentuk 

gelatinisasi dalam adonan roti. 

e. Mengontrol fermentasi adonan roti. 

2. Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Air dalam Adonan 

Roti, yaitu : 

a. Kelembaban tepung terigu. Semakin tinggi kelembaban 

tepung maka akan semakin rendah kadar penyerapan 

airnya dan berbanding sebaliknya. 

b. Jenis tepung terigu yang digunakan. Semakin tinggi kadar 

protein dalam tepung terigu maka akan semakin tinggi 

kadar penyerapan airnya dan berbanding sebaliknya. 
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c. Karakteristik akhir dari produk yang diinginkan. Roti 

tawar, roti manis, pizza dan donat memiliki standar 

penyerapan air yang berbeda-beda yang menyebabkan 

struktur rotinya juga akan berbeda.  

d. Metode pembuatan dan jenis peralatan yang digunakan 

dalam mengolah adonan roti akan mempengaruhi kadar 

penyerapan air. 

e. Jumlah zat pati yang terkandung dalam tepung terigu. 

Semakin tinggi kadar zat pati dalam tepung terigu maka 

akan semakin tinggi kadar penyerapan airnya dan 

berbanding sebaliknya. 

4.2.10 Buah Kering (Dried Fruit) 

a. Kismis 

Kismis merupakan hasil olahan dari buah anggur yang 

dikeringkan dan ditambahkan gula. Kismis menjadi salah satu 

bahan tambahan, hiasan dan variasi roti. Kismis yang lebih 

mahal kualitasnya lebih bagus dan kismis tersebut cenderung 

lebih basah. 

b. Mixed Peel 

Mixed Peel adalah hasil olahan dari kulit jeruk yang telah 

diproses hingga rasa pahitnya hilang kemudian ditambahkan 

gula. Campuran mixed peel, selain kulit jeruk adalah cherry dan 

kismis. Mixed peel menjadi salah satu bahan tambahan, hiasan 

dan variasi roti. 

4.2.11 Selai (JAM/Marmalade/Spread) 

 



30 
 

Selai dalam dunia pembuatan roti dan kue terbagi dalam tiga 

istilah, jam, marmalade dan spread. Jam adalah selai yang dibuat 

dengan menggunakan seluruh buah segar, marmalade adalah selai 

yang dibuat hanya menggunakan extract buah segar tanpa seratnya 

sedangkan spread adalah selai yang terbuat dari selain buah yang 

digunakan untuk mengoles roti atau kue. Selai yang beredar terbagi 

dalam 3 kategori jenis, yaitu : 

a. Selai Buah Asli 

Selai buah asli terbuat dari buah segar yang telah 

diblender/diparut, dengan atau tanpa disaring, kemudian direbus 

dan ditambahkan gula pasir. 

b. Selai Buah Buatan 

 Produk ini dibuat dengan menggunakan perasa dan aroma 

buah dengan tambahan bahan lain dan tidak menggunakan buah 

asli.  

4.2.12 Kacang Tanah (Peanut) 

Kacang tanah digunakan dalam pembuatan roti sebagai 

tambahan bahan untuk variasi isian roti dan topping donat, baik 

kacang taburan atau selai kacang (pindekas). Kacang untuk taburan 

sebaiknya dipanggang tidak digoreng sehingga menghasilkan kacang 

yang garing dan kering. 

4.2.13 Keju (Cheese) 

Keju yang beredar ada puluhan jenis, namun  secara umum 

terdapat 2 kategori, yaitu : 

1. Hard Cheese (Keju Dengan Tekstur keras) 
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a. Cheddar Cheese 

Keju jenis ini secara luas digunakan dalam semua industri 

roti karena harganya yang tidak terlalu mahal. Kualitasnya 

ditentukan oleh tingkat harga jualnya. 

b. Soft Cheese (Keju Dengan Tekstur Lembut) 

- Cream Cheese 

Keju jenis ini berbentuk krim padat dan ada juga yang 

berbentuk cream lembut, banyak digunakan dalam roti 

terutama roti Taiwanese 

- Mozarella Cheese 

Keju ini merupakan keju khusus pizza dengan tekstur 

lembut dan rasa yang tawar. 

4.2.14 Coklat (Chocolate) 

Coklat merupakan produk yang disukai semua kalangan dan 

usia. Produk ini tersedia dalam beragam pilihan dan fungsi. Coklat 

adalah hasil olah biji coklat. Coklat secara umum memiliki tiga 

kategori : 

1. Coklat Berdasarkan Kualitasnya, yaitu : 

a. Chocolate Compound 

Ini adalah coklat dengan kualitas standar, kadar lemak 

coklat yang sedang dan biji coklat yang tidak mengalami 

proses fermentasi. 

b. Chocolate Couveture 
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Ini adalah coklat dengan kualitas tertinggi atau kualitas 

premium, dengan kadar lemak coklat yang tinggi dan biji 

coklat yang mengalami proses fermentasi sehingga 

menghasilkan produk coklat yang sangat harum dan lezat. 

2. Coklat Berdasarkan Warna Produknya, yaitu : 

a. Chocolate Dark 

Produk ini terbuat dari minyak coklat dan coklat bubuk 

dengan penambahan gula dan bahan-bahan tertentu 

dengan warna produk coklat tua. 

b. Chocolate White 

Produk ini terbuat dari minyak coklat dan susu bubuk 

tanpa coklat bubuk dengan penambahan gula dan bahan-

bahan tertentu. Produk ini memiliki warna putih susu yang 

dipasaran dikenal dengan coklat putih. 

c. Chocolate Milk 

Produk ini terbuat dari minyak coklat, susu bubuk dan 

sedikit coklat bubuk dengan penambahan gula dan bahan-

bahan tertentu. Produk ini memiliki warna coklat muda. 

3. Coklat Berdasarkan Bentuknya, yaitu : 

a. Chocolate Chips 

Ini merupakan salah satu produk coklat berbentuk seperti 

pelor dan berwarna coklat tua. 

b. Chocolate Rice (Meises) 
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Coklat yang satu ini berbentuk seperti butiran beras 

dengan pilihan warna coklat tua, coklat muda dan warna-

warni. 

c. Chocolate Powder (Bubuk) 

Coklat bubuk tergolong jenis produk mentah yang 

memiliki pilihan warna coklat muda, coklat tua dan coklat 

sangat tua. 

d. Chocolate Block 

Ini adalah jenis coklat batangan yang salah satu cara 

penggunaannya harus dicairkan terlebih dahulu. 

e. Chocolate Solid 

Produk ini berbentuk padatan kental atau dikenal sebagai 

selai coklat isian atau selai coklat olesan. 

f. Chocolate Stick 

Produk ini berbentuk stick tipis sepanjang 10 cm 

berdiameter 1 cm. 

4.2.15 Bahan Filling (Isian) Dan Topping (Hiasan) Asin untuk Roti  

1. Mayonnaise 

2. Saus Tomat/Sambal 

3. Bawang Bombay, Paprika, Tomat, Pineapple, Asparagus,  dan 

Mushroom (jamur kaleng) 

4. Sosis Ayam/Sapi, Daging Corned (daging cincang kalengan), 

Salami, Luncheon dan Smoked Beef (daging asap) 

5. Abon 

6. Oregano 

 

 

 

 . 
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4.3  Perlengkapan dan Peralatan yang digunakan dalam Pembuatan Kue 

Roti  

 Untuk menjamin lancarnya operasional dibagian pastry dan bakery, 

perlengkapan dan kelengkapan mempunyai peranan yang sangat dominan 

demi menunjang kelancaran operasional dapur. Tanpa adanya perlengkapan 

dan kelengkapan dapur yang baik tentunya akan dapat menghambat 

kelancaran produk pembuatan kue dan roti. Sehingga dapat menimbulkan 

kerugian yang tidak sedikit bagi hotel atau perusahaan. Selain peralatan-

peralatan berat yang ada dibagian pastry dan bakery, peralatan ringan juga 

sangat mendukung didalam pembuatan produk kue dan roti. 

 Agar lebih jelas mengetahui tentang perlengkapan dan peralatan yang biasa 

digunakan dalam pembuatan kue dan roti, berikut ini penulis akan menjabarkan 

satu persatu, baik yang menyangkut peralatan besar maupun kecil.  Peralatan-

peralatan yang khususnya ada dan selalu di gunakan di Pastry section : 

4.3.1 Measuring Equipment 

 Perlengkapan ini rnempunyai peranan yang sangat penting 

didalam pengolahan kue dan roti. Fungsi alat ini antara lain untuk 

menimbang serta mengukur berat  jumlah adonan dan bahan olahan 

lainnya sesuai dengan cara dan resep yang telah ditentukan. 

Yang tergolong dalam kelompok ini adalah : 

1. Milk Jug, yakni gelas ukur yang terbuat dari plastik, untuk 

mengukur bahan berupa cairan seperti air, sirup, minyak dan 

susu yang kapasitasnya antara 1-2 liter. 

2. Ice Cream Scoop, alat ini digunakan untuk menyenduk es krim, 

dan bentuknya tidak terlalu panjang. 

3. Ladle, yakni berupa sendok yang digunakan untuk menyenduk 

bahan cairan dan bahan padat yang akan diukur. Alat ini juga 

berfungsi sebagai alat pengontrol porsi. 
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4.3.2 Storage Material dan baking Material 

1. Storage Material, merupakan peralatan yang bisa digunakan 

untuk menyimpan produk pastry dan bakery. Yang tergolong 

peralatan ini adalah: 

- Mixing Bowl, alat ini berbentuk seperti mangkuk stainless 

dalam ukuran besar yang digunakan untuk menghancurkan 

atau mengadon. 

- Gastronorm (norm tray), alat ini digunakan untuk meletakkan 

produk pas" yang akan disimpan di freezer atau Refrigator 

- Bain Marie pot, bain marie ini digunakan untuk menyimpan 

dan menjaga agar saus yang disimpan tetap dalam keadaan 

pmuu. Bain marie pot ini bukan hanya digunakan Untuk 

menyimpan saus saja tetapi juga untuk menyimpan selai. 

2. Baking Material, merupakan peralatan yang digunakan untuk 

memanggang bahan olahan pastry dan bakery, yang tergolong 

dalam peralatan ini adalah 

- Fluted Ring Form, yaitu sejenis cetakan yang digunakan 

untuk kue, agar-agar dan puding. 

- Tartlette Mould, wadah kecil yang digunakan sebagai cetakan 

dasar untuk produk pastry seperti tartlette. 

- Flan Ring, cetakan yang berbentuk lingkaran yang digunakan 

untuk membuat sponge cake. 

- Sheet Pan, yaitu yang merupakan loyang yang digunakan 

untuk memanggang kue, roti, pie, cookies (biskuit) serta 

semua olahan yang diproses meialui pemanggangan. 

-  
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- Cake Form, yaitu cetakan yang berbentuk persegi panjang 

yang digunakan untuk membuat bahan cake, english fruit dan 

marble cake serta produk lainnya. 

- Sandwich Form, mcrupakan cetakan khusus yang digunakan 

untuk rod sandwich atau bread (roti tawar). Bentuk cetakan 

ini hampir sama dengan cake form, tetapi sandwich from 

mempunyai tutup dan lubang kecil yang terdapat di tutupnya. 

- Petit Four Set, merupakan satu set cetakan kecil untuk 

berbagai macam bentuk dan jenis cookies. 

- Egg Cocottedan Dariol Mould, berupa mangkuk kecil yang 

digunakan sebagai tempat karamel puding yang akan dibakar. 

- Pie Mould, berupa piringan logam yang digunakan untuk 

membuat atau menecetak base (dasar) bagi pie. 

-  

4.3.3 Decorating Equipment 

 Merupakan perlengkapan untuk membuat hiasan-hiasan pada 

produk pastry seperti cake, pie, cookies dan lain sebagainya. Dalam 

pembuatan dekorasi hal terpenting yang perlu diperhatikan adalah 

penggunaan bahan apa yang digunakan untuk sugar modelling, 

marzipan modelling dan ice modelling. Yang tergolong dalam 

peralatan ini adalah : 

1. Pastry Form (pastry scraper) 

Merupakan alat yang dipakai untuk menyenduk adonan berupa 

pastry cream, whipped cream dan adonan roti lainnya dari 

mixing bowl. 

2. Serrafet Pastry Scraper 
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Merupakan alat yang di~an untuk membuat inotif kue, terutama 

untuk mendekorasi pinggiran kue karena alat ini menmpunyai 

dua sisi yang bergerigi. 

3. Grooved Pastry Cutter 

Merupakan alat yang berbentuk lingkaran, dibuat dari bahan 

plastik yang digunakan untuk memberi bentuk lingkaran pada 

adonan serta pinggirannya berlekuk-lekuk. 

4. Pastry Cutting Whell 

Merupakan alat potong yang memiliki roda. Bergerigi 

5. Pastry Brush. 

Merupakan alat yang dipakai untuk memoles kue dan roti, yang 

bahan polesnya dari jam, fondant, agar-agar dan kuning telur. 

6. Rolling Pin 

Terdiri dari dua bentuk berupa penggiling besar dan kecil bahan 

ini terbuat dari kayu. 

7. Pallete 

Dipergunakan untuk meratakan serta menghaluskan cream yang 

akan dioleskan pada kue dan roti 

8. Bread Knife 

Pisau yang sisinya bergerigi, dipergunakan untuk memotong kue 

dan roti. 

9. Pastry Tube 
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Suatu   alat yang berbentuk pipa atau corong yang digunakan 

untuk mendekorasi kue. 

10. Piping Bag 

Dipakai untuk adonan yang akan dihias dan dicetak yang berupa 

kantung plastik berbentuk segitiga. 

4.3.4 Heavy Equipment 

 Perlengkapan ini sangat memerlukan perawatan dan penanganan 

khusus untuk mencegah terjadinya berbagai kecelakaan dalam 

pengoperasiannya. perlengkapan yang termasuk kedalam kelompok 

ini antara lain: 

1. Scale 

Sebuah timbangan untuk mengukur berat bahan yang akan 

digunakan sehingga sesuai dengan standart recipe yang telah 

ditentukan. 

2. Pastry Oven 

Yaitu peralatan utama dalam pengolahan kue dan roti yang 

berfungsi untuk memanggang. 

3. Dough Mixer 

Yaitu mesin yang berfungsi sebagai penghancur dan penggiling 

adonan dalam porsi yang lebih besar. 

4.3.5 Supporting Equipment 
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 Perlengkapan pendukung irn merupakan hal yang perlu untuk 

rnenghasilkan produk pastry dan bakery yang baik. Perlengkapan 

yang termasuk dalam kelompok ini adalah : 

1. Wooden Spatula 

 Alat yang dipakai untuk mengaduk selai, coklat dan mentega, 

terbuat dari bahan kayu sehingga tidak menimbulkan keributan dalam 

penggunaanya. 

2. Flour Scoop 

 Sendok atau skop untuk menyenduk tepung dan gula dan dalam 

flour container. Chopping Board Tempat memotong kue, coklat, buah, 

dan bahan lainnya. 

4.3.6 Refrigerator 

Bentuk perlengkapan besar yang digunakan dalam dapur pastry dan 

bakery yaitu : 

1. Refrigerator 

Digunakan untuk menyimpan produk atau bahan yang mudah 

rusak seperti kue, susu, cream dan bahan lain agar terhindar dari 

kerusakan 

2. Freezer 

Digunakan untuk membekukan puffpastty, pizza dough (adonan 

pastry) 
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4.4   Produk Bakery 

 Adapun produk bakery yang diproduksi di Puri Indah Hotel & 

Convention dan dilakukan peningkatkan variannya yaitu: 

 Roti Tawar (Toast Bread) 

  Bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan roti tawar : 

Tepung Cakra Kembar  : 2 kg 

Gula  : 200 gr 

Bread Improver  : 15 gr 

Yeast (Ragi)  : 40 gr 

Susu Bubuk  : 100 gr 

Telur : 1 btr 

Air : 900 ml 

Mentega : 180 gr 

Garam : 30 gr 

Cara Membuat : 

- Timbang semua bahan sesuai dengan resep 

- Campur semua bahan kering dahulu ke dalam mixer roti 

kemudian tambahkan air mix sampai kalis 

- Masukkan garam beserta mentega mix kmbali hingga kalis 

- Turunkan adonan dan bagi menjadi 250 gr kemudian tata 

diloyang masing- masing 5 x 250 gr per Loyang 

- Istirahatkan adonan hingga ngembang kurang lebih 30 

menit 

- Panaskan oven dengan suhu atas 230 derajat celsius dan 

suhu bawah 230 derajat celsius selama 30 menit 

- Jika sudah matang langsung keluarkan dari Loyang 

kemudian tata di rak roti setelah dingin potong dengan bread 

slicer 

 

 Roti tawar merupakan salah satu roti selalu di produksi di pastry Puri 

Indah Hotel & Convention. Roti tawar ini selalu disediakan pada saat tamu 
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yang menginap hendak breakfast. Roti tawar yang biasanya di produksi di 

Puri Indah Hotel & Convention adalah jenis roti tawar awalnya berwarna 

putih. 

 Dengan adanya suatu peningkatan varian bakery maka roti tawar ini di 

buat menjadi beberapa varian yang beragam seperti Roti tawar pandan, roti 

tawar pelangi, roti tawar coklat, dan roti tawar zebra. 

4.4.1 Aneka Varian Roti Tawar  

 Adapun jenis roti tawar yang di produksi di bakery Puri Indah Hotel & 

Convention : 

1. Roti Tawar Pandan 

 Menambahkan pasta pandan atau pandan essence digunakan 

dalam pembuatan roti tawar pandan agar roti tawar yang 

dihasilkan memiliki aroma pandan dan berwarna hijau. 

2. Roti Tawar Coklat 

 Menambahkan Coklat bubuk digunakan dalam pembuatan roti 

tawar coklat untuk menghasilkan roti tawar yang berwarna 

coklat dan memiliki aroma coklat. 

3. Roti Tawar Pelangi 

 Menambahkan aneka pewarna makanan ini ditambahkan pada 

saat pembuatan roti tawar pelangi seperti pewarna merah, 

kuning dan hijau. Agar roti tawar tersebut memiliki warna 

seperti pelangi. 

4. Roti Tawar Zebra 

 Menambahkan Black Forest Flour saat membuat roti tawar 

zebra agar roti tawar yang dihasilkan terlihat berwarna hitam 

gelap dan dikombinasikan dengan warna putih. 

 

4.5  Masalah Yang Ditemui Di Puri Indah Hotel & Convention 

 Kegiatan praktek kerja lapangan (PKL) ini dilakukan selama 3 (tiga) 

bulan pada tanggal 10 februari 2018 sampai dengan tanggal  10  mei 2018. 

Di Puri Indah Hotel & Convention. Adapun masalah atau kendala yang di 
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temukan dalam proses peningkatan mutu pastry sebagai sarana penunjang 

pendapatan di Puri Indah Hotel & Convention : 

1. Terkadang terjadi keterlambatan bahan baku yang akan digunakan 

oleh pastry section atau terkadang bahan baku tidak ada di store room 

sehingga membuat keterlambatan dalam memproduksi jenis pastry & 

bakery. 

2. Peralatan yang sudah rusak mengalami keterlambatan penggantian 

dari pihak hotel, hingga proses produksi menjadi kurang baik. 

3. Kurangnya komunikasi antar karyawan sehingga menyebabkan 

permasalahan yang fatal terhadap pesanan tamu. 

4.6  Penyelesaian Permasalahan Di Puri Indah Hotel & Convention  

Terkait dengan permasalahan diatas dapat di pecahkan dengan cara : 

1. Cara penanganannya adalah dengan cara melakukan komunikasi 

langsung dengan bagian purchasing yang menangani ketersediaan 

bahan baku pastry & bakery section.  

2. Untuk mencegah keterlambatan pergantian peralatan dari pihak hotel 

biasanya dilakukan pre-order pada pihak admin Food & Baverage 

Department sebelum peralatan tersebuat rusak, setidaknya 1 bulan 

sebelum kerusakan terjadi. 

3.  Untuk mengatasi hilangnya komunikasi antar sesama karyawan 

pastry & bakery section adalah dengan membuat cacatan kecil yang 

dipergunakan untuk komunikasi antar pergantian shift jika shift 

sebelumnya tidak dapat berkomunikasi langsung dengan shift 

selanjutnya. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1   KESIMPULAN 

 Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa di Puri Indah 

Hotel & Convention dalam meningkatkan varian bakery sudah meningkat. 

Yang pada dasarnya produk bakery yaitu roti tawar diproduksi berwarna 

putih kini terdapat banyak varian seperti roti tawar pandan, roti tawar 

pelangi, roti tawar coklat dan roti tawar zebra. 

 

5.2   SARAN 

 Untuk pengembangan lebih lanjut maka penulis memberikan saran 

yang mungkin dapat bermanfaat, yaitu menambah varian produk bakery 

khususnya roti tawar menjadi lebih banyak lagi. 
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