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ABSTRAKS 

Jawa  timur merupakan  salah  satu  tempat  tujuan wisata.  Data  BPS    Jatim 
menyebutkan  jumlah  wisatawan  mancanegara  yang  datang  melalui  bandara 
juanda pada  agustus 2009  sebanyak 2.367  orang, untuk  tingkatan penghunian 
kamar (TPK) hotel berbintang di Jawa timur mencapai 49,18 persen dengan rata‐ 
rata  menginap  pada  bulan  agustus  2009  mencapai  1,71  hari.    Mengingat 
wisatawan  yang  berkunjung  pada  suatu  tempat  tidak  sekedar menginap  saja, 
tapi juga memerlukan makanan dan minuman maka selain menyediakan kamar, 
hotel  juga menjual makanan dan minuman. Untuk  itu pihak hotel harus dapat 
menyediakan makanan dan minuman yang tidak sekedar enak, tapi juga sehat.   

Untuk itu, dapur sebagai bagian dari hotel yang difungsikan untuk mengolah 
makanan harus  betul‐betul terjaga hygiene dan sanitasi‐nya.  Dalam karya ilmiah 
ini, penulis ingin mengetahui upaya apa saja untuk menjaga hygiene dan sanitasi 
dapur di  Imari Restoran, Hotel  J.W Marriot Surabaya agar dapat menghasilkan 
makanan yang berkualitas. 

Untuk mencapai  tujuan  tersebut,  penulis mengunakan metode  penelitian 
deskriptif  kualitatif,  yakni  menggabungkan  teori  hygiene  dan  sanitasi  dapur 
dengan  faktor  lain  yang  berkaitan  dengan  peningkatan  kualitas  hal  tersebut, 
melakukan  observasi,  wawancara,  dan  penggunaan  bahan  dokumentasi.   
Informan yang ditentukan dalam penelitian  ini adalah mereka yang mempunyai 
wewenang/hubungan  dengan masalah  hygiene  dan  sanitasi  dapur.    Data  dari 
informan  yang berupa  informasi  tertulis ataupun  lisan dibaca    kembali dengan 
teliti, dianalisis dan dijabarkan secara deskriptif. 

Dari hasil pengamatan yang dilakukan, ditemukan berbagai upaya yang telah 
dilakukan  pihak  hotel  untuk  menjaga  hygiene  dan  sanitasi  dapur  di  Imari 
Restoran, yaitu dengan menerapkan standar :   
1. Hygiene dan Sanitasi pada Karyawan, meliputi : kebersihan badan dan kebersihan 

pakaian. 
2. Hygiene dan  Sanitasi  pada Makanan,  dengan  aturan  :  penggunaan  alat pengambil 

makanan dan penjagaan makanan dari kemungkinan tercemar. 
3. Hygiene dan  Sanitasi pada Peralatan dan Perlengkapan Dapur.   Hal‐hal  yang perlu 

diperhatikan adalah : Barang‐barang dikelompokan sejenis; peralatan yang disimpan 
harus mudah  diambil  dan mudah  cara  penempatanya;  Langkah  F.I.F.O  diterapkan; 
terbebas  dari  tikus,  serangga,  dan  hewan  pengganggu  lainnya;  tinggi  rak  dari 
permukaan lantai minimal 30 cm, agar tidak menjadi tempat persembunyian hewan‐
hewan pengganggu, mudah dibersihkan dan  tidak  lembab;  jarak antara penyimpan 
barang yang paling atas dengan langit‐langit minimal 50 cm, bertujuan  memudahkan 
pembersihan. 

4. Hygiene dan  Sanitasi pada Dapur, memiliki  ruang  tersendiri,  tertutup dan  terpisah 
dari  ruang  lainnya,  dan  hanya  digunakan  untuk memasak.    Dilengkapi  exhauster, 
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sebagai media pertukaran udara dan diberikan lampu penerangan yang cukup.  Area 
dapur juga senantiasa dibersihkan dan dipel dengan bahan pembersih. 
 
Menjaga  hygiene  dan  sanitasi  dapur  merupakan  bagian  dari  pengelolaan  dapur.  

Beberapa faktor yang menjadi fokus pihak hotel dalam pengelolaan dapur Imari, yaitu : 
kebersihan,  kesehatan,  keamanan  dan  kenyamanan.    Dengan  terciptanya  lingkungan 
kerja/area  dapur  yang  bersih,  sehat,  aman  dan  nyaman  dapat  meningkatkan 
produktifitas  kerja  karyawan  dapur.    Pihak  hotel  terus  berupaya  untuk  dapat 
menciptakan  lingkungan  kerja  yang  memungkinkan  karyawan  memiliki  energi, 
semangat,  kreativitas  dan  komitmen  bekerjasama  untuk mencapai  hasil  yang  paling 
memuaskan.   

 
Pemaparan  di  atas menunjukkan  bahwa  pihak  hotel  telah melaksanakan  berbagai 

upaya  untuk  menjaga  hygiene  dan  sanitasi  dapur  di  Imari  Restoran.    Hanya  dalam 
pelaksanaannya,  memang  belum  sesuai  harapan.  Masih  terdapat  pihak‐pihak  yang 
belum/tidak melaksanakan aturan hygiene dan sanitasi dapur yang diberlakukan.   Oleh 
karena  itu,  diajukan  beberapa  saran  agar  upaya menjaga  hygiene  dan  sanitasi  dapur 
yang diberlakukan dapat terlaksana seluruhnya dengan baik, yaitu  : 1> Sosialisasi akan 
standar/aturan  tentang hygiene   dan sanitasi dapur yang diberlakukan kepada seluruh 
karyawan  dapur,  termasuk  causal,  trainee  dan  steward;  2> Memberikan  kesempatan 
kepada karyawan dapur untuk mengikuti seminar/pelatihan yang terkait dengan hygiene 
dan  sanitasi; 3> Memperbaiki dan melengkapi  fasilitas‐fasilitas dapur yang menunjang 
pelaksanaan  upaya  menjaga  hygiene  dan  sanitasi  di  dapur;  4>terkait  dengan  upaya 
menjaga  hygiene  dan  sanitasi  pada  makanan,  perlu  ditempatkan  seorang  karyawan 
dapur  yang bertugas sebagai food control; 5> Pelaksanaan general cleaning secara rutin; 
6>  Pemberian  reward  dan  punishment  atas  pelaksanaan  upaya menjaga  hygiene  dan 
sanitasi di dapur. 
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upaya menjaga kitchen yang baik. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang memiliki kontribusi besar 

dalam pembangunan Indonesia, khususnya dalam pemasukan devisa negara, 

disamping sektor migas.  Oleh karena itu, pemerintah pun memberikan perhatian 

yang cukup tinggi terhadap pengembangan pariwisata di Indonesia.  Hal ini dapat 

terlihat dengan jelas dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Ta-

hun 2009, khususnya Bab II Pasal 3, yang menyebutkan bahwa “Usaha-usaha 

pengembangan pariwisata di Indonesia bersifat suatu pengembangan “industri pa-

riwisata” dan merupakan bagian dari usaha pengembangan dan pembangunan ser-

ta kesejahteraan masyarakat dan negara” (Yoeti, 1996: 151).   

Dalam Instruksi Presiden tersebut turut dikemukakan tujuan dari pengem-

bangan pariwisata di Indonesia, yaitu : 

1. Meningkatkan pendapatan devisa pada khususnya dan pendapatan negara dan 

masyarakat pada umumnya, perluasan kesempatan serta lapangan kerja, dan 

mendorong kegiatan-kegiatan industri penunjang dan industri-industri 

sampingan lainnya. 

2. Memperkenalkan dan mendayagunakan keindahan alam dan kebudayaan In-

donesia. 

3. Meningkatkan persaudaraan/persahabatan nasional dan internasional. 

Airlangga Digital Library Network
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 Dalam Intruksi Presiden tersebut di atas, tampak bahwa pemerintah terus 

berupaya untuk meningkatkan sarana dan prasarana penunjang sektor pariwisata 

guna menarik minat yang lebih besar dari para wisatawan, khususnya wisatawan 

mancanegara untuk berkunjung ke tanah air Indonesia 

Jawa Timur sebagai salah satu propinsi di Indonesia yang juga banyak 

menjadi tempat tujuan bagi para wisatawan, perlu berpartisipasi untuk mendukung 

pengembangan pariwisata Indonesia, khususnya di Jawa Timur.  Mengingat 

jumlah wisatawan mancanegara (wisman) yang datang ke Jawa Timur tidaklah 

sedikit.  Berdasarkan data terbaru BPS Propinsi Jawa Timur, jumlah wisatawan 

mancanegara (wisman) yang datang melalui pintu masuk bandara Juanda pada 

bulan Agustus 2009 mencapai 15.661 orang. Sebagian besar wisman 

berkebangsaan Malaysia sebanyak 2.367 orang, diikuti kebangsaan Singapura 

1.119 orang dan kebangsaan China sebanyak 644 orang. Sementara untuk Tingkat 

Penghunian Kamar (TPK) hotel berbintang di Jawa Timur pada bulan Agustus 

2009 mencapai 49,18 persen. Menurut klasifikasinya, TPK hotel bintang 5 pada 

bulan Agustus 2009 mencapai 62,83 persen dan merupakan TPK tertinggi 

dibanding kelas hotel berbintang yang lain, diikuti hotel bintang 4 sebesar 51,31 

persen dan hotel bintang 3 sebesar 46,44 persen.  Rata-rata lama menginap tamu 

(RLMT) Asing di hotel berbintang pada bulan Agustus 2009 mencapai 1,71 hari. 

Untuk RLMT Indonesia pada bulan Agustus 2009 mencapai 1,60 hari. Secara 

keseluruhan RLMT pada bulan Agustus 2009 sebesar 1,61 hari. 

Data di atas memperlihatkan bahwa sektor pariwisata tidak dapat dipisahkan 

dari kebutuhan terhadap sarana dan prasarana penunjangnya, salah satunya dalam 
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hal akomodasi, yakni industri perhotelan.  Hotel termasuk sarana pokok 

kepariwisataan (main tourism superstructures).  Mengingat wisatawan yang 

berkunjung pada suatu tempat memerlukan tempat tinggal sementara selama 

dalam perjalanannya, sehingga dapat beristirahat, mandi dan makan. Dengan 

demikian mau tidak harus disiapkan sarana perhotelan dengan segala fasilitasnya.  

Fasilitas perhotelan yang memenuhi syarat "comfort" dan kesehatan.  

Surat Keputusan Menteri Perhubungan RI No. SK.241/H/70 tahun 1970 

menyatakan: "Hotel adalah perusahaan yang menyediakan jasa dalam bentuk 

penginapan (akomodasi) serta menyajikan hidangan dan fasilitas lainnya dalam 

hotel untuk umum, yang memenuhi syarat-syarat comfort dan bertujuan 

komersial. Bentuk, susunan, tata ruangan, dekorasi, peralatan dan perlengkapan 

bangunan hotel dan akomodasi, sanitasi, hygiene, estetika, keamanan dan 

ketentraman, serta secara umum dapat memberikan sasaran nyaman (comfort). 

Dan khusus untuk kamar-kamar tamu dapat menjamin adanya ketenangan pribadi 

(privacy) untuk para tamu hotel”.  Hal ini sejalan dengan pengertian hotel 

berdasarkan Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi, yaitu : 

“Hotel adalah suatu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh 

bangunannya untuk menyediakan jasa pelayanan, penginapan, makan dan minum 

serta jasa lainnya bagi umum yang dikelola secara komersial serta memenuhi 

ketentuan persyaratan yang ditetapkan didalam keputusan pemerintah”. 

Definisi di atas jelas menyebutkan bahwa selain menyediakan kamar, di hotel 

itu sendiri juga menjual makan dan minum. Dalam tulisannya, Dr Rochajat Harun 

Med., 2008 menyebutkan, “Berdasarkan suatu penelitian yang pernah dilakukan, 
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lebih dari 50% uang yang dikeluarkan wisatawan disedot oleh industri perhotelan. 

Di Amerika Serikat saja dalam tahun 1969 tercatat sebesar US $ 7,25 milyar, 

termasuk untuk pengeluaran makanan dan minuman (food and beverages).”  Hasil 

penelitian di atas membuktikan bahwa tamu hotel, tidak sekedar menginap saja, 

tapi juga memerlukan makan dan minum.  Untuk itu pihak hotel harus dapat 

menyediakan makanan dan minuman yang tidak sekedar enak, tapi juga sehat.  

Dapur  merupakan salah satu bagian yang sangat berpotensi bagi Food and 

Beverage Departmen dan juga bagi hotel itu sendiri dalam meningkatkan 

pendapatannya.  

Dapur, ruangan yang identik menjadi tempat beraktivitas menyediakan 

makanan  di masa lampau dibayangkan sebagai tempat yang kotor dan berbau 

tidak sedap. Anggapan bahwa dapur  sebagai tempat yang kotor tidaklah 

berlebihan. Karena untuk membuat makanan, ada banyak bahan makanan yang 

harus disiapkan dengan aroma yang beraneka macam di dalam dapur  . Belum lagi 

sampah yang dihasilkannya sehingga dapur  dapat menjadi salah satu ruangan 

tempat berkembangnya bibit penyakit dan dapat menganggu keindahan 

lingkungan. Bahkan dapur yang kotor dan lembab dapat memancing datangnya 

serangga seperti kecoa dan lalat maupun binatang pengerat.  

Maka, untuk menciptakan dapur  yang sehat dapat memperhatikan hal-hal 

berikut ini: 

1. Dapur perlu dilengkapi dengan ventilasi yang baik, agar terjadi sirkulasi 

udara, begitu juga dengan jendela yang terbuka harus diberi sekat, diatas 

kompor harus diberi cerobong (hoods) dan kipas angin penghisap asap agar 

selama memasak asap yang timbul dapat segera disedot atau dibuang keluar. 
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2. Penerangan yang cukup agar hasil produksi dapat dilihat selama proses 

produksi. 

3. Lantai dapur  harus selalu dibersihkan dan disikat dengan bahan pembersihan, 

dibilas kemudian dibersihkan agar tidak menimbulkan kecelakan kerja pada 

saat bekerja. 

4. Dinding dapur pun perlu diperhatikan terutama dinding dekat kompor, pencu-

cian sayur (sink), pencucian alat (pot washing) harus dibersihkan tiap hari. 

5. Celling atau bagian atas ruangan sering kali dilupakan untuk dibersihkan se-

hingga penuh dengan kotoran, apabila kotoran jatuh pada makanan dengan 

demikian celling pun harus dibersihkan. 

6. Pintu dapur  perlu dilapisi kedap air dan sebaiknya pintu dapur  terbuat dari 

alumunium atau seng plat. 

7. Saluran air bersih dan saluran air kotor harus direncanakan dengan baik. 

Dapur  merupakan salah satu bagian dari hotel yang tugas utamanya adalah 

mengolah makanan dalam pengolahan makanan seorang staff dapur dituntut selain 

makanan enak dan berselera juga harus mengerti tentang kebersihan dan 

kesehatan makanan itu sendiri, sehingga tidak merugikan costumer yang 

mengkonsumsi makanan di Imari Restoran karena permasalahan ini pernah terjadi 

di Imari Restoran karena kurangnya menjaga hygiene sanitasi  . Dan para staff 

pun dituntut juga harus menjaga kebersihan tempat kerja dan peralatan yang hy-

giene sanitasi  agar dapat meningkatkan kelancaran operasional kerja. 
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1.2 Perumusan Masalah  

Sesuai dengan latar belakang masalah yang telah dibahas pada bagian sebe-

lumnya, maka penelitian ini merumuskan permasalahan dalam penelitian sebagai 

berikut : 

Bagaimana Upaya menjaga hygiene sanitasi dapur di Imari Restoran 

J.W Marriot agar dapat menghasilkan makanan yang berkualitas ? 

 
1.3 Tujuan dan Manfaat penelitian 

1.3.1  Tujuan Penelitian 

Penulisan tugas akhir ini bertujuan untuk mengulas secara singkat mengenai 

upaya menjaga hygiene sanitasi di imari restoran hotel JW Marriot surabaya se-

bagai juru masak yang bertugas dalam pengolahan makanan. Haruslah menge-

tahui tentang makanan yang bersih dan sehat bukan hanya layak dimakan melain-

kan makanan yang lezat, berselera serta sehat untuk dinikmati. 

Dan seorang juru masak harus mengetahui dan mengerti bagaimana mencip-

takan suasana yang bersih dan nyaman dalam linkungan kerja, sehingga  dapat 

termotivasi untuk lebih kreatif dan aspiratif dalam menghasilkan suatu produk. 

Dengan tercapainya tujuanya tersebut, diharapkan hasil tugas akhir ini dapat 

digunakan sebagai dasar untuk memulai upaya menjaga hygiene sanitasi 

 
1.3.2 Manfaat Penelitian 

a. Bagi Penulis 

  Untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama masa perkulia-

han dan dapat bermanfaat sebagai informasi. Dapat mengeluarkan , 
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mengembangkan pendapat dan pikiran untuk kemajuan dan pengembangan 

hotel yang bersangkutan. 

b. Bagi Pembaca 

 Dapat memberikan masukan tentang pentingnya mempertahankan hygiene 

sanitasi  di dapur  bagi mahasiswa yang nantinya terjun langsung ke industri 

perhotelan. 

c. Bagi Objek Penelitian 

 Memberikan masukan kepada pihak hotel untuk meningkatkan fasilitas dapur  

agar mencapai hygiene sanitasi   dan mepertahankan untuk kualitas makanan 

  

1.4 Kerangka Pemikiran 

   Kerangka pemikiran merupakan gambaran alur penulis dalam menjelaskan 

permasalahan yang akan diteliti dan dibahas. Dibawah ini adalah bagan yang 

merupakan gambaran ringkasan dari kerangka pemikiran penulis. 

GAMBAR 1.4 

Kerangka Pemikiran 

 

 

Food & Beverage  
Departement 

Hygiene sanitasi 
Dapur   

Karyawan Makanan Peralatan  

Kualitas makanan 
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Hotel merupakan suatu usaha yang terdiri dari atas beberapa bagian, dimana 

salah satu diantaranya yang bertugas menangani pelayanan makanan dan minu-

man mulai pembelian sampai dengan penjualannya. Departemen ini sangat pent-

ing kedudukanya dalam sebuah hotel. 

Usaha sanitasi berarti pula suatu usaha untuk menurunkan jumlah bibit pen-

yakit yang terdapat dalam bahan-bahan yang ada pada linkungan manusia 

sedemikian rupa sehingga derajat manusia dapat terpelihara dengan sempurna da-

lam hal ini menitik beratkan pada faktor-faktor linkungan yang ada disekitar hotel, 

sehingga derajat kesehatan manusia yang ada di hotel  dan di sekitarnya dapat ter-

jaga dengan sempurna. Sanitasi ialah bagian dari ilmu kesehatan linkungan, defin-

isi kesehatan lingkungan menurut WHO ialah : 

“suatu ilmu dan keterampilan yang memusatkan perhatianya pada 
usaha pengendalian sesuai faktor yang ada pada lingkungan fisik 
manusia yang diperkirakan menimbulkan atau akan menimbulkan 
hal-hal yang merugikan perkembangan fisiknya, kesehatan ataupun 
kelangsungan hidupnya”. 
 

Hygiene perorangan disebut juga kebersihan diri. Atau daya upaya seseorang 

untuk memelihara dan mempertinggi derajat kesehatan diri serta mencegah 

timbulnya penyakit (undang-undang No. 10 tahun 2009). 

Karyawan dapur  harus memelihara kesehatan karena dapur tempat mengolah 

makanan apabila dalam pengolahanya mengabaikan akan kesehatan serta 

kebersihan, bukan tidak mungkin menjadi sumber penyakit karena itu seorang 

juru masak harus menjaga kebersihan diri sendiri apabila juru masak mempunyai 

penyakit menular seyogyanya dia melakukan pencegahan-pencegahan yang dapat 

mencegah agar penyakit tersebut tidak menular pada makanan yang diolah.   
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Kualitas makanan adalah segala sesuatu yang berhubungan langsung dengan 

nilai atau mutu makanan. Dan untuk makanan pun ada hygiene untuk memelihara 

kesehatan makanan yang dikonsumsi oleh manusia itu agar tidak menjadi sumber 

penyakit yang menjadi ancaman bagi kesehatan yang mengkonsumsinya 

memelihara  makanan itu dapat ditempuh dengan cara memasak dengan benar, 

menyimpan ditempat yang bersih dan jauh dari bibit penyakit memilih makanan 

yang masih segar dan bukan kadaluasa peralatan yang digunakan pun terjamin 

hygiene dan sanistasinya. 

Apabila dapur sudah memenuhi standarisasi hygiene sanitasi maka dapur  

dapat menghasilkan makanan yang mempunyai rasa enak untuk dinikmati dan 

memiliki tampilan yang baik.    

  

1.5 Metodologi penelitian  

Penelitian yang dilakukan penulis, tentang analisis mengenai upaya 

menjaga hygeine sanitasi dalam area dapur  di Imari Restoran mana dalam hal ini 

penulis mengabungkan teori baik mengenai hygiene, sanitasi dapur serta hal-hal 

yang berkaitan dengan peningkatan kualitas hal tersebut yaitu area kerja, peralatan 

dan perseorangan dengan observasi yang dilakukan penulis, sehingga metode 

penelitian yang dipakai oleh peneliti secara deskriptif kualitatif. 

Pada metode analisis data kualitatif tidak dipakai data perhitungan data 

hasil penelitian sehingga hasil yang diperoleh merupakan angka stastistik karena 

kualitatif merupakan teknik penelitian analisis data mengadakan pembahasan 

dalam bentuk deskriptif terhadap masalah yang dibandingkan dengan teori yang 

relevan.  
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1.5.1 Batasan konsep 

Dalam makalah ini penulis hanya memberikan batasan penulisan hanya 

pada upaya-upaya yang dilakukan pihak dapur Section dalam meningkatkan 

kualitas pelayanan. dan di batasi dalam beberapa faktor yaitu : 

 Hygiene adalah usaha kesehatan preventif yang menitik beratkan  

kegiatanya pada usaha kesehatan pribadi hidup manusia (Richard, Sihite 

:2000). 

Dalam penelitian ini, hygine adalah usaha peningkatan kesehatan yang 

dilakukan pada Imari dapur  J.W Marriot Surabaya yang meliputi hygiene 

pada area dapur, peralatan dapur yang digunakan dan kebersihan 

seseorang. 

 Sanitasi adalah suatu usaha kesehatan masyarakat yang menitik beratkan 

pada pengawasan terhadap berbagai faktor lingkungan yang dipengaruhi 

tingkatan kesehatan manusia.(Ehlers dan Steel :1998:34). 

Dalam penelitian ini meliputi sanitasi pada area dapur, peralatan dapur  

yang digunakan dan kebersihan pada seseorang. 

 Kesehatan Makanan 

Seorang juru masak harus dapat menghasilkan makanan yang memiliki 

rasa yang enak, aroma sedap, penyajian yang indah dan juga terjamin hy-

giene sanitasinya. 

 Peralatan dan Pelengkapan Masak 

Alat masak merupakan salah satu sarana yang amat penting bagi 

terlaksananya proses pengolahan makanan dengan baik. 
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Yang akan dinilai peningkatan kualitasnya yang akan disesuaikan 

dengan standarisasi hygiene sanitasi di Imari Restoran. Batasan ini 

dimaksud agar dalam pembahasan makalah ini menjadi terarah. 

 

1.5.2 Teknik Penentuan Lokasi  

Lokasi penelitian dilakukan di J.W Marriot Surabaya di Jl. Embong malang 

no.9 surabaya adapun penulis untuk menentukan J.W Marriot sebagai lokasi 

penelitian sebagai berikut : 

1. Penulis mengamati secara langsung saat praktek kerja lapangan sehingga 

memudahkan untuk meneliti obyek yang diteliti, agar memproleh 

informasi dan data yang diperoleh untuk penulisan tugas akhir. 

2. J.W Marriot Surabaya merupakan hotel bintang lima yang terdapat 

dipusat kota, sehingga memudahkan penelitian. 

 

1.5.3 Teknik Penentuan Informan  

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi 

tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian (moeloeong, 2000:90). 

Syarat-syarat menjadi informan adalah jujur, taat pada janji, patuh pada aturan, 

suka berbicara, tidak termasuk suatu anggota kelompok yang bertentangan dengan 

obyek penelitian, mempunyai pendapat dan opini. terhadap permasalahan 

penelitian penulis menentukan beberapa informan dengan alasan bahwa mereka 

mempunyai wewenang khusus yang berhubungan dengan masalah yang akan 

penulis bahas informan tersebut antara lain: 
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1. Executive chef bertanggung jawab secara keseluruhan tentang        

operasional hotel dalam segala aspek yang berkaitan dengan makanan 

sesuai standar manajemen data yang dibutuhkan dari informan adalah 

bagaimana pengawasan yang dilakukan terhdap kebersihan area dapur , 

baik karyawan dan makanan untuk memotivasi karyawan untuk sadar 

terhadap hygiene personal dan sanitasi lingkungan.  

2.  Dapur  Staff sebagai informan yang bertangung jawab untuk persiapan 

a’la carte, tepayanki, sushi counter data yang dibutuhkan penerapan 

hygiene sanitasi   ketika kerja. 

3. Steward Staff yang bertanggung jawab terhadap hygiene sanitasi 

peralatan dan perlengkapan  dapur  dan bertugas menjaga kebersihan 

dapur. Data yang diperlukan bagaimana cara menjaga kebersihan dapur  

baik peralatan dan perlengkapan dapur, area dapur  dan lain-lain.  

4.  Staf HRD sebagai informan yang mengerti tentang sejarah hotel. data 

yang dibutuhkan untuk deskritif lokasi dari hotel tersebut. 

 

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam metode pengumpulan data ini, penulisan menggunakan metode 

pengumpulan data berupa observasi lansung kelapangan, wawancara dan 

penggunan bahan dokumentasi sebagai berikut : 

1. Teknik Observasi  

 Pengumpulan data dengan mengunakan jalan mengamati, meneliti 

atau mengukur kejadian yang berlangsung. Dengan cara ini data yang di-
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peroleh adalah data faktual dan aktual dalam artian data yang dikumpul-

kan diperoleh pada saat peristiwa berlangsung (Kusmayadi, 2000:84).  

 Jenis pengamatan yang dilakukan adalah pengamatan persertaan 

sebagai pengamat yang artinya peranan penelitian dalam hal ini 

sepenuhnya sebagai pemeranserta tetap masih melakukan fungsi 

pengamatan.menjadi sebagai anggota pura-pura jadi tidak melebur dalam 

arti sesungguhnya (Moeleong, 2000:127).  

 Pengamatan yang dilakukan adalah pengamatan tentang proses 

pengerjaan dalam penentuan ukuran baku pada hotel tersebut.   

2. Teknik Interview 

 Percakapan yang dilakukan oleh dua belah pihak yaitu pewa-

wancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan diwawancarai 

(interviewee) yang memberikan jawaban dari pertanyaan itu. Dalam wa-

wancara ini penulis mengunakan wawancara tak berstruktur yaitu wa-

wancara yang mengunakan terbuka sehingga interviewee dapat menjawab 

sejauh yang diketahui dan data dapat tergali secara mendalam. 

3. Pengunaan bahan dokumen 

 Mengunakan data-data berupa dokumen untuk melengkapi proses 

analisis berupa data primer adalah data yang diperoleh dengan jalan dik-

umpulkan sendiri oleh penelitian dan langsung dari obyek yang diteliti 

(Kusmayadi, 2000:80). Antara lain Foto, hasil observasi dan lain-lain. 

serta mengunakan data sekunder adalah data yang merupakan hasil 

pengumpulan orang/instansi lain dalam  bentuk publikasi, seperti laporan 
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tahunan, company file dan seterusnya (Kusmayadi, 2000:80) yang 

digunakan penulis antara lain literature sebagai standar universal, file-file 

Food & Baverage yang berkaitan proses hygine sanitasi.  

 

1.5.5 Teknik Analisis Data 

Pembahasan dalam penelitian ini nantinya akan mengunakan penelitian 

deskriptif kualitatif. Pengumpulan data yang berupa kata-kata atau informan tertu-

lis ataupun lisan dari proses observasi, wawancara dan pengunan dokumen dari 

orang-orang dan perilaku yang diamati. 

 Sedangkan deskriptif merupakan tahapan dimana penelitian akan menjelas-

kan dari setiap jawaban yang diberikan oleh informan. 

Menurut Moeleong, (1989:130-137), adapun urutan kerja yang dilakukan da-

lam pengetahuan ini adalah membaca dengan teliti data yang diperoleh dari wa-

wancara, catatan maupun dokumen lainya. 

Berikut ini langkah- langkah analisis data : 

1) Menandai dan mencatat pokok-pokok yang dianggap penting yang dapat 

di wawancarai, kemudian ditela’ah, dipelajari dan kemudian disortir dan 

diuji. 

2) Memeriksa topik dari hasil wawancara dan meningkatkan aktifasi selama 

penelitian  

3) Menyusun data menurut tipe-tipe atau mengklarifikasi data sehingga 

membantu dalam mengidentifikasikan pokok pikiran yang diperoleh 

selama penelitian. 
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4) Membaca keputusan yang relevan. 

5) Membuat alur cerita data-data dapat disortir dan dipilih untuk men-

dukung alur cerita yang dibuat. 

Langkah selanjutnya adalah mereview kembali pada obyek untuk men-

cari kebenaran yaitu hasil dari analisis data yang akan diteliti kembali meli-

batkan satuan-satuan gejala yang ada dilapangan. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN 

 

2.1 Tinjauan Umum Perusahan 

2.1.1  Profil Hotel J.W Marriot 

Sekilas sejarah Marriot internasional, Inc (Group Marriot Internasional) 

adalah sebuah perusahaan terkemuka diseluruh dunia dalam hal keramahtamahan. 

Marriot beropersi kurang lebih 2.600 hotel-hotel pilihan, jumlah keseluruhan 

Negara kurang lebih 442.800 kamar dan 6.780 villa yang dipakai sebagai tempat 

tinggal.  

Pada tanggal 10 Juni 2002 Marriot Internasional mengumumkan peru-

bahan nama dari The Westin Surabaya hotel menjadi J.W Marriot Surabaya. J.W 

Marriot memiliki luas area 455.000m, memiliki  412 kamar, 26 lantai dan public 

area dan masih banyak fasilitas yang ditawarkan oleh hotel.  

Hotel J.W Marriot merupakan hotel dibawah naungan PT Ramasari Surya 

Persada yang berkerja sama dengan Marriot Internasional. J.W Marriot surabaya 

berada dikawasan pusat bisnis Surabaya, kota terbesar kedua di Indonesia setelah 

Jakarta. disebelah selatan hotel terdapat bandara internasional juanda yang 

berjarak 25 km, tak jauh dari hotel terdapat sogo mall, kebun binatang (3 km), 

pasar atom (3 km), pelabuhan tanjung perak (3km) dan kota wisata lainya yang 

dapat dikunjungi 
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2.2 Gambar Hotel J.W Marriot Surabaya 

Hotel J.W Marriot Surabaya merupakan hotel berbintang 5 (*****) yang 

terletak didaerah strategis yang terletak di  Jl. Embong malang No.85-86 Surabaya 

tepatnya ditengah kota Surabaya sehingga dapat dijangkau dan memiliki luas area 

sebesar 45.000 m2 dengan jumlah lantai 26 lantai serta mempunyai kapasitas 412 

kamar dan masih banyak lagi fasilitas yang ditawarkan oleh hotel J.W Marriot 

Surabaya.  

GAMBAR 2.1 

Peta Hotel J.W Mariot Surabaya 

 

Sumber Data Internal Hotel 

 

Gambar hotel J.W Marriot dan fasilitas kolam renang yang disediakan ho-

tel untuk tamu yang menginap agar tidak bosan selama menginap di J.W.Marriot 

hotel Surabaya, tidak hanya kolam renang ada fasilitas restoran yang disediakan 

seperti Pavilioun Restoran, Deli Shop, Imari Restoran, Tang Palace Restoran, Vis 

A Vis dan Robusta Café: 
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GAMBAR 2.2  

Hotel J.W Marriot Dan Fasilitas Kolam Renang 

 

sumber Data Internal Hotel 

J.W Marriot Surabaya memiliki logo yang menciri khas hotel bintang 5: 

GAMBAR 2.3 

 Logo Hotel J.W Marriot 

 

Sumber Data Internal HoteL 
 

 2.3 Gambaran Dan Kondisi Dapur  Imari  

Dapur Imari memiliki dapur utama sebagai pusat distribusi dan kegiatan 

memasak dan menyiapkan bahan-bahan untuk dimasak didepan tamu (tepayaki) 

seperti lobster, kobe dan imari dapur memiliki small dapur untuk mise place ma-

kanan mentah yang sudah siap saji (sushi counter) contoh sushi, sashmi  dan Imari 

dapur  pun memiliki alat gridle untuk memasak makanan yang dibakar seperti ter-

iyaki, salmon teriyaki ini beberapa gambaran Imari dapur dan Imari Restoran se-

bagai berikut : 
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GAMBAR 2.4 

Stone Imari Dapur 

 

Sumber Data Primer Tahun 2009 

Ini gambar stone imari dimana proses memasak makanan tamu dari barang 

mentah menjadi makanan yang siap dikonsumsi seperti makanan yang dimasak 

distone adalah: ebi furai, miso soup dan lain-lain stone dan gridle diletakkan dekat 

dengan celing dan saluran pembuangan air dan dekat dengn tempat mise n place. 

GAMBAR 2.5 

Gridle Imari Dapur 

  

Sumber Data Primer Tahun 2009 

Ini alat gridel untuk membakar masakan seperti shisamo, unagi dan lain-lain sama 

seperti stone letak gridle ini dekat dengan celling dan saluran pembungan air 

gridle di Imari dapur masih dapat digunakan dan tidak berkarat karena setelah 
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proses masak gridle dibersihkan dari sisa makanan yang tertinggal hanya 

warnanya yang hitam sehingga tidak enak dilihat   . 

GAMBAR 2.6 

 Karyawan Imari Dapur  

 

 Sumber Data Primer Tahun 2009 

Ini adalah juru masak Tepayaki (kiri) dan A’la carte (kanan) juru masak 

diImari Restoran dapat dilihat dengan kasat mata penampilan sudah memenuhi 

standar karena sudah memakai kelengkapan seorang juru masak seperti Topi, 

Apron, Dasi (Nite) namun apabila dilihat lebih jelas dan teliti pakaian yang 

dikenakan masih ada bercak-bercak cokelat sisa percikan saat mengolah makanan  

dan pakaian yang digunakan separti kimono sehingga dapat menciri khaskan 

restoran Jepang . 

GAMBAR 2.7 

 Small Dapur  Sushi Counter 

              
             Sumber Data Primer Tahun 2009 
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Ini adalah small dapur Imari Restoran atau sushi counter proses 

pembuatan sushi dan sashimi dimana ikan- ikan segar yang disediakan tanpa 

proses memasak maka dapat dikonsumsi mentah. 

GAMBAR 2.8 

 Small Dapur  Tepayaki Counter 

              

              Sumber Data Primer Tahun 2009 

Ini merupakan small dapur Tepayaki dimana juru masak memasak 

makanan didepan tamu dan langsung disajikan ketamu tepayaki sering dikunjungi 

tamu selain menarik tamu dapat melihat juru masak memasak didepan tamu. 

 

2.4  Kegiatan Yang Di Handel Dapur  Imari 

Imari Restoran merupakan Restoran Specialitiy adalah Restoran yang 

suasananya dan dekorasi seluruhnya disesuaikan dengan tipe khas makanan yang 

disajikan atau temanya restoran-restoran semacam ini menyajikan masakan cina, 

jepang, perancis dan sebagainya. Pelayanannya sedikit banyak berdasarkan tata 

cara negara tempat asal makanan special dan A’la carte Restoran adalah restoran 

yang telah mendapat izin penuh untuk menjual makanan yang lengkap dengan 

banyak variasi dimana tamu bebas memilih makanan sendiri yang di ingin 

restoran jenis ini mempunyai harga sendiri. (Marsum, 1993, pp,8-1) 
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 Restoran adalah suatu tempat atau bangunan yang di organisir secara 

komersial, yang menyelenggarakan pelayanan dengan baik kepada tamu tujuan 

restoran sendiri semata-mata bisnis yang menguntungkan dan dilaksanakan 

dengan cara memberikan kepuasan para tamu. 

Begitu juga Imari Restoran memberikan pelayanan yang baik terhadap 

tamu Imari Restoran sering kali ramai pada jam makan siang dan makan malam 

imari dapur  sendiri pernah menghandel event seperti out set caterig, ulang tahun, 

pernikahan dan banquet kebanyakan imari dapur sering ramai didatangi tamu 

untuk makan siang atau makan malam dan untuk bertemu rekanan bisnis sambil 

menyantap makan a’la carte, sushi atau tepayaki. 

 

2.5. Struktur Organisasi 

Dalam pelaksanana proses pengolahan makanan, sebuah dapur melibatkan 

kerja sama lebih dari satu orang. Sebuah dapur hotel pun perlu adanya organisasi 

yang rapi, tujuanya memperlancar dan menyukseskan fungsi operasional dapur, 

yang pada akhirnya akan meningkatkan pemasukan hotel. 

Organisasi dapur sangat tergantung dari pada besar kecilnya dapur, 

hidangan yang dapat tersedia, tenaga, peralatan, juga lokasi. Struktur organisasi 

tergantung pula pada pimpinan organisasi itu, Dapat dilihat struktur organisasi di 

Imari Restoran hotel J.W Marriot Surabaya : 
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GAMBAR 2.9 

Struktur Organisasi 

 

Sumber : Data Internal Hotel Tahun 2009 

 

2.5.1 Job Description Dapur  

Suatu dapur di hotel dipimpin oleh kepala dapur (CHEF), dan dibantu oleh 

beberapa staff,  yang masing-masing memiliki tugas yang telah digariskan dalam 

organisasi dan dituangkan kedalam “Job Description”.  Pada mereka inilah yang 

secara langsung menjadi tulang punggung bagi kelancaran operasional dapur  

melalui team work yang baik dengan bagian-bagian lain didalamnya susunan 

personalia dapur  dapat dilihat sebagai berikut: 
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1) KEPALA DAPUR (le CHEF de CUISENE) 

  Tugas pokok dari kepala dapur ini lebih banyak pada tugas-tugas   

administrasi seperti merencanakan dan menyusun menu, mengawasi 

pemesanan barang, merencanakan tata letak (lay out )dll. 

2) WAKIL KEPALA DAPUR (le SOUS CHEF) 

 Wakil kepala dapur adalah tangan kanan kepala dapur yang tugas 

pokoknya terjun langsung kelapangan (operation) untuk melaksanakan 

dan mengawasi pelaksanaan rencana kepala dapur. 

3) KEPALA DAPUR (le CHEF de PARTIE) 

 Bertanggung jawab pada suatu seksi/ bagian saja tugasnya 

mengawasi kelancaran pelaksanan suatu bagian tertentu saja, memberi sa-

ran pada sous chef. 

4) JURU MASAK(Cooking) 

  Pembantu chef de partie yang berkerja hanya pada satu seksi me-

nyelesaikan tugas-tugas yang menjadi beban tugas juru masak mengolah 

masakan dan mempreparation bahan-bahan yang akan dimasa. 

 

2.5.1 Jumlah Karyawan 

Di restoran imari memiliki 12 karyawan, tugas, jabatan dan bagian 

masing-masing seperti a’la carte, tepayaki, dan sushi counter :  
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TABEL 2.1 

 Latar Belakang Karyawan 

  Nama Umur Jabatan Jenis ke-
lamin 

Tingkat 
pendidikan 

Lama kerja 

Takashi 
Murayama 

 

35 Chef De 
Cuisene 

L S1 2 Thn 

Erdi 
 

36 Washoku 
CDP 

 

L 
 

D3 5 Thn 

Abd Kohar 
 

37 1st Cook 
 

L 
 

SLTA 12 Thn 

Jatmiko 
 

35 2nd Cook 
 

L 
 

SLTA 6 Thn 

Irawan 
 

25 2nd Cook 
 

L 
 

D3 Ubaya 5 Thn 

Ahmad 
 

39 2nd Cook 
 

L 
 

SLTA 
 

2 Thn 

Afian 
 

35 1st Cook 
 

L 
 

D3 10 Thn 

Arizona 
 

36 1st Cook 
 

L 
 

D3 10 Thn 

Nanang .S 
 

25 2nd Cook 
 

L 
 

D3 6 Thn 

Gandung 
 

50 Tepayaki 
Demi CDP 
 

L 
 

SLTA 
 

7 Thn 

Agung 
 

35 1st Cook 
 

L 
 

D3 6 Thn 

Mas’ud 
 

39 1st Cook 
 

L 
 

SLTA 10 Thn 

Sumber Data Internal Hotel Tahun 2009 

Dapat dilihat dari tabel diatas pada umumnya berjenis kelamin pria karena 

dianggap memiliki kemampuan untuk memperlancar dan menyukseskan 

operasional dapur . 

Dari tingkat pendidikan merupakan tamatan SLTA/ D3/S1 bahwa dapat 

dilihat dari tingkatan pendidikan relatif memadai untuk dibekali berbagai ilmu 

baru. 
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Dari segi umur memperlihatkan bahwa karyawan sebenarnya masih dalam 

usia produktif dan mereka masih bisa menyelesaikan pekerjan di Imari Dapur 

dengan baik. 

Bila dilihat dari lama mereka bekerja sebagai karyawan dapur  tidak perlu 

diragukan pengalaman kerja dan bakat mereka dalam mengolah makanan serta 

pengetahuan tentang product dan ketrampilan kerja. 

 

2.5.2 Layout Imari Dapur 

Tata letak peralatan dan perlengkapan memasak yang berada di dapur hotel 

juga perlu direncanakan sebelum dibuat karena akan mempengaruhi proses 

operasional dapur begitu pula dengan tata letak peralatan dan perlengkapan di 

japanese dapur, Imari restoran J.W Marriot surabaya telah dirancang sedemikian 

rupa untuk memenuhi operasional dapur berikut penjelasan letak peralatan dan 

perlengkapan dapur di japanese dapur : 

GAMBAR 2.10 

Layout Dapur Imari Restoran 

 
   Sumber data internal hotel 
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A :  Chiler, untuk penyimpanan bahan mentah seperti udang, kobe, unagi, 

shisamo dan lain-lain. 

B :  Work tabel fish, tempat pemotongan ikan. 

C :  Gridel, tempat pembakaran makan mentah dengan proses pembakaran 

D :  Stone, tempat proses masakan diolah atau dibuat. 

E :  Stone, tempat proses masakan diolah atau dibuat. 

F :  Gridel, tempat pembakaran makan mentah dengan proses pembakaran 

G :  Mise n place, tempat order makanan yang akan diberikan ketamu 

(ready to eat). 

H :  Pot washing, tempat pencucian peralatan dan perlengkapan dapur. 

I  :  Rak peralatan masak rak diletakan dekat dengan pot washing untuk 

memudahkan letak peralatan setelah di cuci. 

 J :  Chiler, untuk penyimpanan bahan mentah berupa buah- buahan. 

K :  Work tabel Tepayaki, tempat preparation tepayaki.  

L :  Chiler, untuk penyimpanan bahan saus tepayaki, sushi dan lain-lain. 

M :   Wastafel tempat pencucian tangan sebelum melakukan pengolahan 

makanan yang diletakan persis sebelahkan kanan pintu. 

N :  Gudang disini dipergunakan untuk menyimpan barang-barang 

steward. 

O :  Chiler, untuk penyimpanan bahan mentah berupa sayur-sayuran. 

P :  Aquarium terdapat di dapur untuk meletakan lobster yang masih 

hidup. 

Q :  work table tempat preparation bahan untuk memasak. 

R :  work table tempat preparation bahan untuk memasak   
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2.6 Informasi Lain Terkait Dengan Hygiene sanitasi  Dapur  Imari. 

Hotel adalah tempat yang mewah, megah dan tetata rapi serta bersih dari sega-

la sudut namun pada kenyatannya tidak sedikit hotel yang indah dan bersih pada 

area depannya saja, sedangkan area belakangnya terkesan kotor dan kumuh jauh 

dari istilah hygine sanitasinya. 

Dalam area dapur, salah satunya area di hotel yang sering terabaikan tentang 

kebersihannya, malah banyak berkeliaran-berkeliaran binatang-binatang yang 

dapat membawa bibit penyakit dan dapat berdampak pada pengolahan makanan 

yang tercemar oleh binatang-binatang. Hal ini dikarenakan kurangnya diper-

hatikannya hygiene dan sanitasi dalam lingkungan dapur . 

Begitu halnya dalam lingkungan Japanese dapur di J.W Marriot Hotel, 

menurut pengamatan penulis di dalam training. Kebersihan kurang diperhatikan 

sehingga terkesan  seolah-olah tidak dapat dilihat oleh tamu, para staff  Dapur  

pun tidak memperhatikan kebersihan lingkungan kerja dan pakaian yang mereka 

pakai pun penuh dengan bercak-bercak cokelat padahal mereka harus berhadapan 

dengan tamu yang datang ke imari restoran imari dan dapat mengurangi kunjun-

gan tamu pada hotel tersebut.  

Maka para karyawan yang berkerja di bidang makanan serta merta ber-

tanggung jawab dalam menentukan standar kebersihan baik tempat kerja maupun 

dirinya sendiri. 
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BAB III 

PENYAJIAN DAN INTERPRETASI DATA 

 

3.1. Upaya Menjaga Hygiene Sanitasi Dapur di Imari  Restoran, Hotel J.W 

Marriot Surabaya 

Hotel J.W Marriot Surabaya merupakan salah satu hotel yang memiliki ke-

banggaan pada makanan dan minuman sebagai salah satu produk yang ditawarkan 

kepada tamunya.  Peran dapur disini menjadi sangat penting, karena bukan hanya 

memproduksi makanan yang enak dan lezat, tetapi juga harus sehat dan bersih 

sehingga aman untuk dikonsumsi.  Oleh karena itu, dapur sebagai tempat 

pengolahan makanan dan minuman, mulai dari bahan mentah sampai menjadi 

makanan yang siap disajikan sangat perlu untuk dijaga hygiene dan sanitasi-nya. 

Berdasarkan pemaparan yang disampaikan Takeshi Murayama (chef de 

cuisene) terdapat beberapa faktor yang menjadi permasalahan dalam menjaga 

hygiene sanitasi, khususnya di Japanese dapur, yaitu : 

1. Karyawan 

Belum semua karyawan yang bekerja di dapur dapat menerapkan personal 

hygiene and sanitasi.  Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, yaitu : 

 Belum paham arti hygiene dan sanitasi perseorangan. 

Kerapihan diri adalah bagian dasar dari kebersihan diri atau pribadi 

karyawan karena mereka yang berperan dalam kebersihan secara 

keseluruhannya, seperti yang telah diungkapkan oleh Bapak Hery Ratno : 

“karyawan mulai kerja apabila sudah membersihkan 
diri(mandi), berpakaian yang rapi dan bersih, jenggot dan 
kumis harus sudah dicukur, rambut disisir yang rapi.” 
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 Namun pada pelaksanaannya, karyawan dapur ada yang terlihat tidak 

menerapkan aturan tersebut, sebagai contoh : 

 Tidak menyisir rambut dengan rapi, mereka beralasan,”tidak perlu 

disisir, kan tertutup oleh topi.” 

 Saat tugas breakfast, karyawan dapur masuk pukul 04.00 WIB.  

Sering kedapatan mereka belum mandi saat mulai bertugas.  

Alasannya,”terlalu pagi, masih dingin.  Mandinya agak siang saja”.  

Padahal tersedia kamar mandi di loker hotel. 

 Pakaian seragam sering digulung, dengan alasan lebih nyaman.  

Kebiasaan tersebut tidak sesuai dengan peraturan hygiene sanitasi 

yang ada, dimana desain seragam dengan lengan panjang bertujuan 

untuk melindungi diri dari percikan barang panas saat bekerja.  

Disamping itu, menggulung lengan baju sampai ke siku, membuat 

penampilan terlihat kurang rapi.  

 Malas dalam menerapkan hygiene sanitasi. 

Seluruh karyawan yang bekerja di area dapur harus mencuci tangan 

terlebih dahulu bertujuan agar tangan dalam keadaan hygiene. Menurut 

pemaparan staf dapur Bapak Agung: 

“namun terkadang karyawan malas untuk melakukannya 
terutama sebelum bekerja, padahal terdapat wastefel di area 
dapur.”  
 

 Lupa, terkadang karyawan lupa akan kewajibannya melaksanakan 

standarisasi hygiene sanitasi yang ada.  Misalnya, lupa untuk potong 

rambut atau karyawan perempuan lupa menggunakan hairnet. 

 

Airlangga Digital Library Network

Skrispi Hygiene Sanitasi Di Dapur Suci, Syawalia



31 
 

 Tergesa-gesa/waktu terbatas/sibuk 

Saat pekerjaan di dapur cukup banyak, karyawan sangat sibuk.  Mereka 

harus menyiapkan hidangan dalam waktu yang terbatas, sehingga sangat 

tergesa-gesa.  Akibatnya mereka sering tidak menerapkan aturan hygiene 

sanitasi, sebagaimana yang diungkap Bapak Agung :  

“...selain itu karena waktu yang terbatas, pekerja diburu 
sehingga tidak sempat mencuci tangan jika keadan sibuk 
pencucian tangan hanya memakai air saja tanpa mengunakan 
sabun.” 

 
Sikap kedisiplinan ini seperti yang diungkapkan oleh Bartono dalam bukunya 

“Food Product Management” mengenai profesionalitas kerja para karyawan 

merupakan Emotional Quotient yang belum diasah sehingga memerlukan 

pembinaan. 

Oleh karena itu peran seorang chef sebagai kepala dapur sangat diperlukan 

untuk menegur dan mengingatkan bila ada karyawan dapur  yang lalai dalam 

menjaga personal hygiene dan sanitasi. 

2. Peralatan dan Perlengkapan Dapur 

Peralatan dan perlengkapan yang digunakan dalam operasional dapur harus 

betul-betul terjaga kebersihannya. Tidak menutup kemungkinan peralatan dan 

perlengkapan yang digunakan luput dibersihkan, sehingga dapat berpengaruh 

terhadap hasil makanan dan minuman yang diproduksi. 

3. Produk Makanan dan Minuman 

Makanan dan minuman produksi dari dapur dapat saja tercemar 

kotoran/bakteri.  Hal ini dapat terjadi akibat kelalaian dalam pengggunaan 

alat pengambil makanan (seperti : tangan, sendok, atau sumpit yang kurang 
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bersih), cara penyimpanan makanan yang tidak tepat dan bahan baku/mentah 

yang kurang terjaga kebersihannya. 

4. Dapur  

Sebagai area yang digunakan untuk memproduksi makanan, maka sudah 

dapat dibayangkan bahwa aktivitas di dapur berpotensi menimbulkan aroma 

yang beraneka macam dan sampah yang lumayan banyak.  Oleh karena itu, 

hygiene sanitasi  lingkungan dapur sangat perlu dijaga. Begitupula dengan 

ventilasi, penerangan, pembuangan udara,  saluran air dan toilet harus 

berfungsi dengan baik, bila tidak akan sangat mengganggu kenyamanan kerja 

karyawan dapur. 

Keempat faktor di atas sering menjadi permasalahan dalam menjaga hygiene 

dan sanitasi  dapur.  Itu sebabnya pihak manajemen hotel merasa perlu melakukan 

berbagai upaya guna menjaga hygiene dan sanitasi  di Japanese dapur, salah satu 

diantaranya yakni dengan menerapkan standar hygiene dan sanitasi  dapur  di 

Imari Restoran, Hotel JW Marriot Surabaya, yaitu : 

 

3.1.1 Hygiene dan Sanitasi  pada Karyawan  

Sanitasi adalah usaha pihak hotel untuk melakukan pencegahan penyakit 

dengan menitikberatkan usaha pada kesehatan lingkungan (Iskandar Mahdi, H: 

1995).  Sedangkan hygiene adalah usaha kesehatan preventif (usaha pencegahan 

penyakit), yang menitikberatkan usaha kesehatan perseorangan dan kesehatan 

lingkungan hidup (Iskandar Mahdi, H:1995). 

Yang dimaksud perseorangan adalah bagaimana usaha seseorang untuk 

memelihara kesehatan diri sendiri serta usaha untuk mencegah timbulnya penyakit 
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yang dapat mencemari makanan yang diolah, karena proses pengolahan makanan 

sebagian besar dikerjakan oleh karyawan dapur. 

Dalam masalah hygiene sanitasi pada karyawan sikap dan penampilan yang 

sehat (good grooming) pihak manajemen memberlakukan standar diantaranya : 

a. Kebersihan badan, termasuk kebersihan kulit.  Seorang karyawan harus 

menjaga kebersihan kulit dengan cara mandi 2 (dua) kali sehari, selain agar 

badan segar juga mencegah terkena penyakit kulit; setiap kali ingin memulai 

pekerjaan cuci tangan dengan sabun, tidak diperbolehkan memelihara kuku 

karena memudahkan kotoran terselip, karyawan harus menjaga kebersihan 

rambut dengan cara dibersihkan minimal 3 (tiga) kali dalam satu minggu, 

telinga harus dibersihkan agar tidak menimbulkan gangguan pendengaran, 

mulut dan gigi harus disikat. 

Ketika chef de cuisne ditanya hal ini beliau menjelaskan : 

“setiap kali harus menjaga diri sendiri, bersihkan kuku, cek 
rambut,  kumis, tangan, telinga, gigi dan hidung.  Bagi 
karyawan laki-laki rambut tidak boleh panjang dan bagi 
wanita kalau rambut panjang harus di hairnet dan 
diwajibkan mengunakan topi, hal ini bertujuan agar rambut 
tidak rontok dan jatuh ke dalam makanan dan biasakan 
sebelum bekerja mencuci tangan“. 

 
b Kebersihan pakaian, termasuk pakaian harian dan terutama pakaian seragam 

atau uniform meliputi : 

 Baju kerja lengan panjang 

Baju dapur berwarna putih, lengan panjang bertujuan untuk melindungi 

lengan terkena percikan saat berkerja, namun kebanyakan karyawan 

memilih untuk melipat lengan bajunya agar lebih nyaman.  Semua karyawan 
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dapur diwajibkan mengganti pakaian kerjanya di laundry setiap hari, karena 

suhu di dapur panas, berkeringat dan pakaian harus bersih. 

 Apron  

Apron  yang digunakan ada 2 (dua) warna; yang putih untuk chef dan yang 

hitam untuk para staff dapur, bertujuan melindungi dari percikan dan 

tumpahan barang panas dan menjaga agar celana tidak cepat kotor. 

 Celana  

Celana panjang warna hitam, tidak ketat, terbuat dari kain dan harus bersih, 

bertujuan untuk melindungi kaki dan badan bagian bawah selama bekerja di 

dapur. 

 Dasi (neck tie) 

Dasi yang digunakan ada 2 (dua) warna, yang berwarna putih untuk chef 

dan hitam bagi karyawan, berguna untuk menyerap keringat di bagian leher 

agar tidak jatuh pada makanan. 

 Topi (hair cap) 

Topi yang digunakan chef dan para staf mengunakan topi berwarna putih 

yang terbuat dari sejenis kertas, berguna agar rambut tidak jatuh ke makanan 

yang diolah dan untuk menghisap keringat yang ada dikepala. 

 Kain lap (cloth)  

Kain lap harus dalam keadaan bersih, berwarna putih dan harus dicuci setiap 

hari, apabila sudah kotor segera diganti. 

 Sepatu bewarna hitam, nyaman, tidak berhak dan safety shoes.  
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Hygiene perseorangan, bagi sebuah hotel, terutama berkaitan dengan fungsi 

penjamahan makanan (foodhandler). Syarat foodhandler adalah : 

1. Mengetahui dan melaksanakan hygiene perseorangan. 

2. Memiliki dasar-dasar pengetahuan tenteng ilmu kebersihan makanan, ka-

rena hal-hal tersebut merupakan dasar pengetahuan untuk bertindak dalam 

cara-cara menunaikan tugasnya secara bersih dan sehat.  Semua staf dapur 

harus mengetahui pengetahuan memasak (Cooking Knowledge), sehingga 

tidak akan terjadi kesalahan dalam memasak seperti, over cooking, rasa 

makan yang tidak enak, dll. Seperti yang diungkapkan Bapak Takashi 

selaku chef de cuisne, ketika ditanya hal ini beliau menjelaskan : 

“…..pengetahuan memasak (Cooking Knowledge) ini sangatlah 

penting, karena memasak yang benar haruslah dengan tehnik-tehnik yang 

benar pula, contoh saja memasak nasi goreng (Fried Rice), setiap ibu 

rumah tangga pasti pernah memasaknya, anda jangan salah dalam 

memasak nasi goreng pun ada tehniknya, jadi pertama panaskan dulu 

wajan (Chinesee Friying Pan), baru masukkan minyak setelah minyak 

panas baru bisa memulai memasak nasi gorengnya, mengapa harus 

demikian, agar didapat nasi goreng yang tidak menggumpal dan bumbunya 

yang rata, biasanya anda pasti menggoreng nasi pasti menggumpal, itu 

dikarenakan tidak mengetahui tehnik memasaknya, itu harus diingat-ingat 

ya…..”. 

3. Mempunyai surat keterangan sehat (health certificate). 

Ketika staf human resource department ditanya hal ini, beliau  

menjelaskan : 
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“...surat keterangan sehat berupa surat yang menyatakan 
bebas dari penyakit menular, paru-parut (TBC), penyakit 
kulit, berbadan dan bermental sehat, secara berkala 
melakukan imunisasi, terutama pada penyakit pencernaan 
(perut). 
 

4. Melaksanakan penjamahan makanan menurut syarat-syarat 

kesehatan. Staff Kitchen (cook), tidak diperbolehkan mengambil ma-

kanan dengan tangan terbuka karena walaupun tangan yang sudah 

dicuci bersih tidak menutup kemungkinan masih ada bakteri yang 

masih menempel.  Oleh karena itu diperlukan alat khusus untuk 

mengambil makanan seperti menggunakan hand gloves, memakai 

sendok, garpu, atau menggunakan sumpit(cop stik) agar makanan 

tetap terjaga kebersihan dan kualitasnya.  

 

3.1.2 Hygiene dan Sanitasi pada Makanan  

Makanan bagi sebuah hotel merupakan hal yang vital dan perlu mendapatkan 

perhatian khusus, makanan merupakan hasil / produksi karyawan dapur. Dalam 

hal ini hygine sanitasi sangat diperlukan karena merupakan salah satu faktor dari 

kualitas makanan.  

Adapun usaha untuk menjaga hygiene sanitasi makanan antara lain : 

 Penggunaan alat pengambil makanan 

 Kebersihan tangan sangat diperlukan karena tangan merupakan bagi-

an tubuh yang paling sering berhubungan langsung dengan makanan. 

Tidak menutup kemungkinan di tangan masih ada bakteri yang 

menempel, oleh karena itu diperlukan alat khusus untuk mengambil ma-
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kanan seperti sendok, cop stik (sumpit), hand glove agar makanan tetap 

terjaga. Hal ini diungkapkan oleh whasoku CDP Bapak Erdi : 

“ untuk makanan siap saji atau siap makanan selalu 
gunakan hand gloves atau sendok atau cop stik(sumpit) 
untuk menghindari bakteri yang masuk ke makanan lewat 
tangan.” 

 
 Penjagaan makanan dari kemungkinan tercemar. 

 Agar makanan mentah tidak tercemar maka disimpan di tempat 

tertutup dan disimpan di lemari es.  Hal ini diungkapkan oleh chef de 

cuisne, Bapak Takashi : 

“kalau yang mentah harus dicuci dan dibersihkan, baru 
disimpan di plastik wrap, tapi kita lihat pula kondisi barang 
seperti daging, sayur, ikan dan buah-buahan, masing-masing 
ada cara simpannya dan kalau sudah masak harus 
didinginkan soalnya temperaturnya harus turun dulu, lalu 
disimpan dikulkas”. 

 
 Akibat yang terjadi jika makanan diambil dengan tangan terbuka, 

kemungkinan orang yang makan makanan tersebut akan sakit perut, diare, 

atau yang lebih parah lagi bisa keracunan. Hal semacam ini mungkin 

sepele akan tetapi akibatnya bisa berbahaya, maka dari itu setiap staf dapur 

saat mengambil makanan yang akan disajikan hendaknya menggunakan 

hand gloves, memakai sendok, garpu, atau menggunakan sumpit (cop stik) 

agar makanan tetap terjaga kebersihan dan kualitasnya.  

Sedangkan dalam hygiene makanan yang perlu diperhatikan adalah : 

1. Zat-zat kimia jangan dijadikan satu penyimpanannya dengan 

makanan.  
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2. Peralatan dan perlengkapan jangan dibiarkan terlalu lama kotor, harus 

segera dibersihkan. 

3. Untuk makanan kaleng jangan diterima apabila segel rusak, bocor 

karena dikhawatirkan akan menyebabkan keracunan. 

4. Tempat penyimpanan dan pengolahan makanan harus terjaga 

kebersihannya. 

 

3.1.3 Hygiene dan Sanitasi pada Peralatan dan Perlengkapan Dapur  

Peralatan dan perlengkapan dapur sangatlah penting bagi terlaksananya 

proses pengolahan makanan dengan baik. Maka dari itu hygiene dan sanitasi 

peralatan dan perlengkapan dapur sangat berguna untuk operasional dapur 

dalam menunjang aktifitas produksi makanan. Adapun hal-hal yang perlu di-

perhatikan pengaturannya sebagai berikut : 

 Barang-barang dikelompokan sejenis, seperti glassware, chinaware, sup 

cup, cutting board dsb. 

 Peralatan yang disimpan harus mudah untuk diambil dan mudah cara 

penempatanya. 

 Langkah F.I.F.O diterapkan, sehingga terjadi rotasi yang baik. 

 Terbebas dari tikus, serangga, dan hewan pengganggu lainnya. 

 Tinggi rak dari permukaan lantai minimal 30 cm, agar tidak menjadi 

tempat persembunyian hewan-hewan pengganggu, mudah dibersihkan dan 

supaya tidak lembab. 
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 Jarak antara penyimpan barang yang paling atas dengan langit-langit 

minimal 50 cm, hal ini bertujuan  memudahkan pembersihan. 

Guna menjaga kebersihan peralatan dan perlengkapan, pihak hotel 

berkerjasama dengan ECOLAB dalam menentukan jenis bahan pembersih atau 

chemical untuk bahan pembersih peralatan dan perlengkapan tersebut. 

Area dapur juga harus senantiasa dibersihkan dan dipel dengan bahan 

pembersih oleh bagian steward. Area  di dalam chiller, freezer  maupun 

refrigerator juga tidak boleh luput dari pembersihan dan pengontrolan, sehingga 

akan menghasilkan lingkungan  dapur yang bersih, sehat, hygiene,  dan nyaman. 

Seperti yang diungkapkan steward oleh Eko Prasetyo : 

“…..untuk suhu Chiller yang bagus buat makanan adalah 40C – 80C, 

sedangkan untuk Freezer adalah -210C – 10C, jika suhunya melebihi 

standar harus segera dilaporkan pada pihak engineering, karena kalau tidak 

langsung diperbaiki, bahan makanan yang tersimpan di dalamnya akan 

rusak atau membusuk.” 

 
Pembersihan perlengkapan berat yang tidak dapat dipindah, pembersihan 

dapur seluruhnya dilakukan pada pukul 22.00 ke atas, karena pada waktu itu 

sudah tidak ada aktivitas lagi di area dapur Imari.  Seperti yang diungkapkan 

steward oleh Eko Prasetyo : 

“pada jam 22.00 keatas, steward melakukan pembersihan pada 

preparation table, deep fat frying, boiler, sink, combi steamer, meatbain 

saw, lantai dapur, dan lain-lain, mengunakan pricol liquid, sedangkan 

untuk jeruji tempat saluran pembuangan air dapur yang bernama cover 
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draneige dan teracota drainage dengan penyemprotkan micro quat untuk 

menghilangkan bau”. 

Walaupun upaya yang ditempuh itu cukup baik, namun tidak maksimal 

apabila tidak dijaga dan dirawat dengan baik.  Seyogyanya dilakukan tindakan 

preventife (pencegahan) dan pada akhirnya akan dapat menjaga mutu produksi 

makanan di dapur.  

 

3.1.4 Hygiene dan Sanitasi pada Dapur  

Tindakan sanitasi di dapur sangat diperlukan untuk mendapat nilai hygiene 

yang baik. Menurut Richard Sihite, 2000; dapur yang baik adalah dapur yang 

memiliki ruang khusus dan tertutup atau terpisah dan tersendiri dari kegiatan 

selain memasak. Mempunyai ventilasi yang cukup, yang memungkinkan 

pergantian udara dengan baik dan lancar. Begitu pula dengan dapur di Imari 

Restoran, Japanese dapur ini memiliki ruang tersendiri, tertutup dan terpisah serta 

hanya digunakan untuk kegiatan memasak. Pemisahan dari ruang terbuka tersebut 

bertujuan untuk menghindari masuknya debu, kotoran, lalat, dan insect atau 

binatang kecil lainnya.  Meski berada di dalam bangunan hotel, dapur Imari 

Restoran juga memiliki exhauster, yang berguna sebagai media pergantian udara.  

Area dapur juga senantiasa dibersihkan dan dipel dengan bahan pembersih oleh 

bagian steward.  Demikian mengapa keadaan lingkungan dapur perlu mendapat 

perhatian sejak ruangan dapur direncanakan atau dibangun.  Semata-mata untuk 

menjaga kenyamanan bekerja karyawan, dan keseluruhan makanan yang 

dihasilkan.   
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3.2. Pengelolaan Dapur  di Imari Restoran 

Dalam memenuhi kebutuhan tamu hotel,  pengelolaan dapur membutuhkan 

penanganan yang serius karena dapat mencerminkan citra sebuah hotel.  

Pengelolaan dapur yang baik, menunjukkan komitmen manajemen hotel dalam 

upaya menyiapkan pelayanan terbaik untuk tamunya. Melalui dapur dapat 

disajikan makanan yang berkualitas di Imari Restoran dan menarik minat tamu 

untuk menikmatinya.  Dan pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan hotel.  

Oleh sebab itu, terdapat beberapa faktor yang menjadi fokus perhatian Imari 

Restoran dalam pengelolaan Japanese dapur ini, yaitu : 

3.2.1 Kebersihan 

Menjaga kebersihan menjadi hal yang sangat penting sekali dalam 

pengelolaan dapur.  Beberapa hal yang menjadi sangat penting untuk dijaga 

kebersihannya adalah : 

1. Karyawan Dapur 

  Karyawan wajib bertanggung jawab dalam menentukan kebersihan 

tempat kerja maupun kerapihan diri sewaktu memakai pakaian kerja atau 

memasak.  

2. Produk yang dihasilkan dari dapur 

   Seorang juru masak untuk menghasilkan suatu makanan yang 

bersih dan aman untuk dikonsumsi dimulai dari kebiasan hidup sehat 

dengan menjaga kebersihan diri, pakaian, bahan makanan karena bakteri 

ada dimana-mana, di udara dan ada di tubuh. 
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3. Bahan mentah 

   Bahan mentah (Raw Material) menjadi makanan siap di makan 

(ready to eat) haruslah bahan yang masih segar, bersih dan terjamin 

kesehatannya.  Dengan sistem penyimpanan bahan memenuhi syarat dan 

ketentuan, seperti suhu udara, kebersihan tempat, dan ruangan 

penyimpanan. 

4. Perlengkapan/peralatan yang digunakan 

  Peralatan dan perlengkapan pun tidak boleh luput dari perhatian 

hygiene sanitasi,   karena peralatan dan perlengkapan mutlak diperlukan 

untuk memproduksi makanan. 

5. Lingkungan/area Dapur  

  Lingkungan yang bersih merupakan suatu faktor yang penting 

untuk mencegah kontaminasi bakteri.  Hanya dengan pelaksanaan, 

prosedur dan pengawasan dapat dicapai suatu hasil yang dapat mencegah 

terjadinya kontaminasi bakteri tersebut. 

 

3.2.2 Kesehatan 

Kualitas makanan ditentukan dari bahan yang diolah dan juru masaknya 

apabila bahan yang akan diolah tidak baik kualitasnya maka makanan yang 

dihasilkan tidak baik.  Begitu juga bila juru masak tidak menjaga kesehatan tubuh 

maka makanan pun ikut tercemar.  Oleh karena itu penting dijaga hygiene sanitasi 
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dalam pengelolaan dapur, sehingga dapat dihasilkan makanan yang enak  rasanya 

dan mampu memproduksi makanan yang aman dikonsumsi. 

 

3.2.3. Keamanan 

Dalam pengelolaan dapur di Japanese Dapur, juga sangat diperhatikan faktor 

keamanan, yakni keamanan pada saat bekerja.  Keamanan yang dimaksud dalam 

hal ini adalah aman dari kecelakaan kerja.  Kecelakaan kerja dapat saja terjadi dan 

datang secara tiba-tiba, oleh sebab itu keselamatan kerja menjadi tanggungjawab 

setiap orang. Apalagi bekerja didapur, yang penuh dengan peralatan yang 

membahayakan. Oleh karena itu, setiap karyawan dapur dituntut untuk paham 

dalam menangani alat-alat di dapur, agar terhindar dari kecelakaan.  Beberapa hal 

yang menyebabkan timbulnya kecelakaan : 

1. Tergesa-gesa dalam bekerja 

Karena tergesa-gesa dalam bekerja, tidak sengaja akhirnya terpleset atau 

terjatuh.  Akibatnya bisa menimbulkan sesuatu yang fatal, contoh bila 

kepala atau bagian badan ada yang terbentur. Terpleset itu terjadi karena 

beberapa hal yaitu karena kurangnya keseimbangan, lantai yang licin 

karena tumpahnya minyak. Seperti diungkapkan staf Imari Bapak Ahmad: 

“cara pencegahannya agar tidak terjadi kecelakaan saat 
bekerja, lantai harus kering, jangan lupa memberi tanda bahwa 
lantai licin sehabis dipel.” 
 

2. Kesalahan dalam menggunakan alat pemanas dan mesin elektrik/manual 

Di dapur terdapat banyak jenis pisau, akibat salah cara memegang pisau, 

tiba-tiba pisau terjatuh dan melukai orang lain atau diri sendiri dapat saja 
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terjadi.  Sehingga setiap karyawan dapur harus memiliki pengetahuan 

tentang teknik penggunaan alat-alat yang ada di dapur. 

 

 

3. Salah menerapkan cara pencegahan 

Saat memasak menggunakan pengaduk, namun bukan pengaduk yang 

cukup panjang sehingga tangan masih bersentuhan dengan minyak, air, 

pan; yang dapat melukai tangan. 

4. Alpa(lupa) 

Selesai menggunakan peralatan dapur, karyawan sering lupa meletakkan 

kembali pada tempatnya, seperti pisau diletakkan disembarang tempat, 

sehingga dapat mencelakai diri sendiri atau orang lain yang tidak 

mengetahui.  

 

3.2.4 Kenyamanan 

Untuk menjaga kenyamanan bekerja bagi karyawan, maka keadaan 

lingkungan dapur  sudah harus diperhatikan sejak ruangan dapur dibangun, yakni 

mencakup : 

1. Ventilasi 

 Sangat di perlukan untuk sirkulasi pergantian udara kotor dengan udara 

bersih.  Di dapur Imari Restoran, terdapat 2 (dua) exhauster.  

2. Penerangan 

 Penerangan yang baik adalah penerangan yang berasal dari cahaya sinar 

matahari atau neon berkualitas baik sehingga dapat menghasilkan produksi 
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yang baik dan segala sesuatu dapat dilihat dengan jelas dan mudah agar 

tidak terjadinya kecelakaan kerja.  Di dapur Imari sendiri tidak terdapat 

jendela, karena letak dapur berada di dalam bagian belakang bangunan 

hotel.  Sehingga untuk memenuhi kebutuhan akan penerangan dapur 

digunakan 12 (enam) unit lampu penerangan. 

3. Lantai 

 Lantai dapur harus memenuhi beberapa persyaratan sehingga tidak 

membahayakan sewaktu berjalan di atasnya, yaitu : kuat, tidak mudah 

pecah atau mengelupas, lentur atau elastis, rata dan tidak licin, harus kedap 

air dan dapat dengan cepat mengalir ke salur pembuangan, tidak ada 

genangan air dan mudah di keringkan, sudut pinggirannya dengan tembok 

tidak runcing tetapi sedikit melengkung agar mudah dibersihkan, tidak 

mudah retak atau menimbulkan goresan yang memungkinkan kotoran 

tertimbun dan tersimpan lama.  Seperti yang diungkapkan oleh washoku 

CDP dapur  Imari Bapak Erdi, 

“…..lantai dapur menjadi salah satu penunjang kelancaran operasional 

pekerjaan, karena dengan lantai yang licin bisa mengakibatkan kecelakaan 

kerja, setiap saat ketika lantai licin karena tumpahan minyak biasanya kita 

langsung meminta stewerd untuk mengepelnya supaya kerjanya jadi 

nyaman” 

Namun beberapa kali penulis temui lantai yang licin terjadi setiap hari 

dan untuk berjalan di area dapur  pun para staf sangat berhati-hati supaya 

tidak terpeleset. Seharusnya semua ini tidak boleh terjadi, untuk itu staf 
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steward harus selalu mengecek kondisi lantai, tidak perlu disuruh baru 

mereka mau membersihkannya. Kendala inilah yang nantinya akan 

menurunkan produktivitas kerja karyawan. 

4. Dinding atau Tembok 

 Dinding dapur harus kuat dan tidak mudah retak-retak, kedap air, 

tidak lembab atau mudah terkena jamur, mudah dibersihkan dan tidak 

memakai hiasan. Seperti halnya yang diungkapkan oleh Demi CDP 

Tepayaki Bapak Gandung, 

“…..dinding dapur tidak mudah  retak. Apabila mudah retak, retakan 

dinding dapat jatuh kedalam makanan yang siap makan (ready to eat).” 

 Namun penulis masih menemui dinding yang retak di area dapur 

Imari. Seharusnya ini tidak boleh terjadi, dan harus segera diperbaiki. 

Dapur yang berstandar harus memadai karena tempat pengolahan menjadi 

salah satu pendukung untuk meningkatkan produktivitas yang dihasilkan. 

5. Ceiling atau Cerobong Asap 

 Ceiling atau bagian atas ruangan sering kali lupa dibersihkan sehingga 

penuh dengan kotoran, dan dapat saja sewaktu-waktu jatuh pada makanan.  

Di dapur Imari Restoran, jadwal rutin untuk membersihkan ceiling atau 

cerobong asap ini dilakukan 1 (satu) minggu sekali. 

6. Pintu dan Jendela 

 Pintu dapur perlu dilapisi dengan lapisan kedap air sehingga mudah 

dibersihkan terutama bagian-bagian yang sering disentuh tangan. 

7. Saluran Air dan Drainage 
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 Saluran air yang kotor perlu dibuat sedemikian rupa sehingga mudah 

dicapai, tepat berada di bawah peralatan dengan kran pembuangan air, dan 

dirancang dengan tidak terlalu banyak siku sehingga mudah dibersihkan 

dan dapat megalir dengan mudah dan lancar, serta aman bagi karyawan.   

Di dapur Imari, saluran air dibersihkan setiap 2 (dua) kali seminggu, 

dengan cara menyiramkan air panas pada saluran tersebut. 

8. Toilet 

 Di sekitar dapur perlu disediakan toilet, agar karyawan tidak perlu pergi 

jauh untuk ke toilet. 

Ketika staf  Sushi Bar ditanya: 

“....memerlukan waktu banyak hanya untuk sekedar ke toilet 
karena di dapur Imari tidak terdapat toilet terdekat sehingga 
karyawan harus ke loker.” 

 
  Pernyataan  di atas menunjukkan bahwa tidak terdapat toilet di 

dapur Imari, sehingga menghambat produktifitas karyawan selama 

bekerja. 

 General cleaning merupakan salah satu upaya untuk menjadikan 

tempat kerja menjadi nyaman.  Pelaksanaannya yaitu pembersihan semua 

area dapur, mengecek peralatan dan fasilitas-fasilitas yang ada di dapur 

serta pembersihan saluran pembuangan air. Mengontrol fungsi-fungsi 

peralatan dapur atau tempat-tempat dapur yang sering bermasalah, 

sehingga dalam operasionalnya dapat berjalan dengan lancar.  Selain 

menjadikan nyaman general cleaning ini bertujuan membiasakan 

karyawan hidup bersih.   
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3.3. Hygiene dan Sanitasi  Lingkungan Kerja Dalam  Rangka Menigkatkan 

Motivasi Dan Kreatifitas Kerja Karyawan Dapur  

Penerapan standar hygiene dan sanitasi dapur di Imari Restoran Hotel  J.W 

Marriot bertujuan meningkatkan produktifitas kerja dan upaya pencegahan 

pencemaran lingkungan, melalui tata kerja yang baik yaitu : 

1. Mewujudkan tempat kerja yang nyaman dan bersih. 

Tempat kerja yang nyaman dan bersih sangat menujang keseluruhan hasil 

pekerjaan dapur demi kelancaran dan efisiensi kerja sehingga produktifitas 

pun berjalan dengan baik. 

2. Melatih manusia pekerja yang mampu mandiri mengelola pekerjaannya. 

Karyawan mandiri, karyawan bertanggung jawab dan mempunyai gairah 

kerja untuk meningkatkan mutu hotel 

 Oleh sebab itu ruang kerja / area dapur Imari harus selalu dalam keadaan 

bersih, apabila ruang kerja kotor dan tidak nyaman dapat menimbulkan “food 

poisoning”yang membahayakan saat produksi dan pada tamu makan akan 

menimbulkan berbagai gangguan kesehatan. Apabila terdapat kotoran-kotoran dan 

terdispersi bahan-bahan kimia yang berbahaya di area kerja harus segera 

dibersihkan. Pembersihan adalah sejumlah upaya yang perlu dilakukan untuk 

mengurangi bahaya dari suatu bahan kimia.  

Ditempat kerja mempunyai peluang untuk terjadinya kecelakan kerja ada 

beberapa hal separti ini : 

A. Adanya instalasi listrik. 

B. Adanya instalasi gas untuk peralatan masak 

C. Mesin-mesin berbahaya  
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D. Pisau  

E. Bahaya kebakaran dapat terjadi setiap saat 

 Dalam melakukan pekerjaan apapun, sebenarnya kita beresiko untuk 

mendapat gangguan kesehatan atau penyakit yang ditimbulkan oleh pekerja 

tersebut. Oleh karena itu dilakukanya sosialisasi keselamatan kerja dan kesehatan 

kerja usaha lain adalah memasuki karyawan pada asuransi yang akan menjamin 

keselamatan dan kesehatan kerja. 

Selain itu perlu juga adanya perlindungan bagi karyawan yang terlibat dalam 

proses pengolahan makanan agar terhindar dari penyakit baik penyakit karena 

kecelakan ataupun penyakit akibat prosedur kerja yang kurang memadai.  Masalah 

kesehatan dan keselamatan kerja perlu mendapatkan perhatian khusus dari pihak 

manajemen maupun karyawan sendiri, karena dapat mengurangi absensi sakit 

karyawan hotel.  Memberikan jaminan kesehatan pada karyawan dan keluarga 

berupa asuransi kesehatan dan juga berupa ruang medis untuk karyawan dan 

keluarga maka secara langsung mereka akan memberi imbal balik kepada hotel. 

Menciptakan sebuah lingkungan kerja yang memungkinkan mereka yang 

memiliki energi, kreativitas dan komitmen bekerjasama untuk mencapai tujuan 

besar. Karyawan adalah orang-orang yang inovatif dan inspiratif dalam 

bidangnya. Dan memiliki semangat besar untuk mencapai prestasi, selalu 

berusaha untuk memperoleh hasil yang paling memuaskan. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1 Kesimpulan 

Manajemen hotel berupaya agar hygiene dan sanitasi dapur di Imari Restoran, 

Hotel J. W Marriot Surabaya dapat terjaga, agar upaya hotel untuk menyediakan 

makanan dan minuman yang berkualitas dapat terus terlaksana.  Langkah konkret 

yang dilakukan  pihak hotel untuk menjaga hygiene dan sanitasi  dapur di Imari 

Restoran adalah dengan menerapkan : 

1. Hygiene dan Sanitasi pada Karyawan 

Agar karyawan memiliki sikap dan penampilan yang sehat (good grooming), 

diterapkan standar personal hygiene and sanitasi, meliputi : kebersihan badan 

dan kebersihan pakaian. 

2. Hygiene dan Sanitasi pada Makanan 

Upaya menjaga hygiene dan sanitasi pada makanan dengan aturan : 

penggunaan alat pengambil makanan dan penjagaan makanan dari 

kemungkinan tercemar. 

3. Hygiene dan Sanitasi pada Peralatan dan Perlengkapan Dapur 
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Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengaturan peralatan dan perlengkapan 

dapur adalah : Barang-barang dikelompokan sejenis; peralatan yang disimpan 

harus mudah diambil dan mudah cara penempatanya; Langkah F.I.F.O 

diterapkan; terbebas dari tikus, serangga, dan hewan pengganggu lainnya; 

tinggi rak dari permukaan lantai minimal 30 cm, agar tidak menjadi tempat 

persembunyian hewan-hewan pengganggu, mudah dibersihkan dan tidak 

lembab; jarak antara penyimpan barang yang paling atas dengan langit-langit 

minimal 50 cm, bertujuan  memudahkan pembersihan. 

4. Hygiene dan Sanitasi pada Dapur 

Dapur di Imari Restoran memiliki ruang tersendiri, tertutup dan terpisah dari 

ruang lainnya, dan hanya digunakan untuk memasak.  Dilengkapi dengan 

exhauster, sebagai media pertukaran udara dan diberikan lampu penerangan 

yang cukup.  Area dapur juga senantiasa dibersihkan dan dipel dengan bahan 

pembersih. 

 Menjaga hygiene dan sanitasi dapur merupakan bagian dari pengelolaan 

dapur secara keseluruhan.  Terdapat beberapa faktor yang menjadi fokus pihak 

hotel dalam pengelolaan dapur Imari, yaitu : kebersihan, kesehatan, keamanan dan 

kenyamanan.  Dengan terciptanya lingkungan kerja/area dapur yang bersih, sehat, 

aman dan nyaman dapat meningkatkan produktifitas kerja karyawan dapur.  Pihak 

hotel terus berupaya untuk dapat menciptakan lingkungan kerja yang 

memungkinkan karyawan memiliki energi, semangat, kreativitas dan komitmen 

bekerjasama untuk mencapai hasil yang paling memuaskan.   
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4.2  Saran  

 Beberapa saran yang dapat penulis berikan guna terlaksananya upaya 

menjaga hygiene dan sanitasi dapur dengan baik, yaitu :  

1. Sosialisasi akan standar/aturan tentang hygiene  dan sanitasi dapur yang diber-

lakukan kepada seluruh karyawan dapur, termasuk causal, trainee dan steward. 

2. Memberikan kesempatan kepada karyawan dapur untuk mengikuti semi-

nar/pelatihan yang terkait dengan hygiene dan sanitasi;  

3. Memperbaiki dan melengkapi fasilitas-fasilitas dapur yang menunjang 

pelaksanaan upaya menjaga hygiene dan sanitasi di dapur, seperti memperbaiki 

tembok dinding yang rusak dan melengkapi dapur dengan toilet;  

4. Terkait dengan upaya menjaga hygiene dan sanitasi pada makanan, perlu 

ditempatkan seorang karyawan dapur  yang bertugas sebagai food control, 

maksudnya bertugas untuk mengecek kelayakan bahan mentah yang akan 

dipakai untuk masak dan mengecek kelayakan makanan yang siap disajikan, 

baik dalam hal rasa, tampilan dan kebersihan; 5> Pelaksanaan general cleaning 

secara rutin, misalnya 3 (tiga) bulan sekali; 6> Pemberian reward dan punish-

ment atas pelaksanaan upaya menjaga hygiene dan sanitasi di dapur.  Hal ini 

perlu dilakukan untuk memotivasi karyawan dalam menjaga hygiene dan 

sanitasi dapur serta sebagai sarana untuk mengingatkan karyawan agar tidak 

meremehkan hygiene dan sanitasi di dapur. 
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LAMPIRAN 

PEDOMAN WAWANCARA 

A. Chef De Cuisne 

1. Menurut anda, apakah definisi hygiene sanitasi itu? 

2. Apakah personal hygiene sangat penting dalam pengolahan makanan? 

3. Apa yang dilakukan untuk tetap menjaga hygiene sanitasi  ? 

4. Bagaimana cara penyimpanan bahan makanan mentah maupaun bahan jadi 

yang baik dan benar? 

5.Bagimana cara membentuk personal hygiene yang baik? 

B. Cook / Dapur  staff 

1. Apakah yang anda lakukan untuk menjaga makanan tetap bersih dan sehat? 

2. Apakah anda menyeleksi terlebih dahulu terhadap semua bahan yang anda     

butuhkan yang ditawarkan oleh supplier ? 
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3. Bagaimana penggunaan uniform yang baik? 

4. Bagiamana menyikapi peralatan yang kurang atau tebatas pada saat event? 

5. Apa kendala anda saat preparation untuk breakfast?  

C. Steward 

1. Bagaimana proses pencucian yang benar pada peralatan dapur ? 

2. Kegiatan pembersihan apa yang dilakukan setelah aktifitas koki setelah 

(jam22.00)?  

3. Bagaiman proses pencucian chinesware dan glasware? 

4. Berapa kali sehari anda membersihkan dapur  ? kapan saja? 

5. Chemical apa saja yang anda gunakan dalam membersihkan peralatan dan 

perlengkapan dapur ? 

D. Human Resouse Departmen (HRD) 

1. Bagaimana sejarah berdirinya J.W Marriot? 

2. Bagaimana proses peneriman karyawan dapur ? 

3. Kenapa tes kesehatan harus diadakan untuk Food & Baverage Departmen? 

4. Apa upaya pihak hotel untuk menjaga kesehatan pada karyawan dapur ? 
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5. Apakah para karyawan mendapatkan jaminan kesehatan dan keselamatan 

kerja? 
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