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ABSTRAKS

Brand JW Marriott itu sendiri sudah sangat menjual dan memberi inspirasi
bagi para produsen. Dunia kuliner telah berkembang dan tumbuh subur seiring
dengan laju pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat. Tidak dipungkiri kiprah
hotel JW Marriott sebagai pelaku yang dalam memenuhi selera pasar JW Marriott
tidak kehilangan akal, terus mencari tahu. JW Marriott telah memberikan
sumbangsih dalam dunia kuliner bakery yang tidak sedikit mencoba untuk meniru
langkah JW Marriott, sehingga banyak terdapat kompetitor yang memilki produk
yang tidak kalah baiknya dan bisa jadi mengalahkan JW Marriott yang dikenal
sebagai hotel bintang lima. JW Marriott Surabaya dalam menghadapi persaingan
menerapkan strategi khusus, yang berupa suatu perhitungan Menu Engineering
ŀ

dimana yang digunakannya untuk mengetahui keadaan suatu barang dan
kontribusinya terhadap outlet pastry pada JW Marriott Surabaya. Dalam
pemilihan menu yang akan dipasarkan, penyusunan dalam pembuatan menu list
digunakan alat yang dinamakan Menu Engineering, dalam menu engineering
dilakukan beberapa tahap yang menggunakan prosedur perhitungan matematika
sederhana dan logis untuk menyusun menu sesuai dengan kualitas suatu produk
pastry, mengetahui bagaimana Menu Engineering ini digunakan, diaplikasikan di
Outlet ini secara lebih mendalam.
Penulisan ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif.
Memberi gambaran dan pemahaman terhadap situasi atau kejadian yang ada
sehingga dapat tergambarkan secara sistematis dan akurat. Perhatian terpusat pada
masalah yang ada pada saat itu lalu digambarkan fakta – fakta yang diteliti

Tugas Akhir

Produk bakery yang ...

Linda Irani Fatmawati

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

sebagaimana mestinya. Metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif
berupa kata – kata tertulis atau lisan dari orang – orang dan perilaku yang diamati,
data yang digunakan dapat dalam bentuk hasil wawancara, catatan dan dokumen
sewaktu dilapangan. Dalam penelitian ini yang akan dideskripsikan adalah
bagaimana menu engineering mengklasifikasikan suatu item pada produk bakery
yang dijual di Deli Shop JW Marriott Hotel dan bagaimana pengaplikasiannya.
Menu Engineering digunakan tidak semata – mata merupakan suatu patokan
terhadap produk apa saja yang dijual, tetapi juga melihat selera konsumen,
melihat masih adakah konsumen yang membeli produk yang terlihat dari Menu
Engineeringnya dalam klasifikasi yang rendah sekalipun.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang
Industri perhotelan kini semakin banyak ditiru oleh industri lainnya yang

sama – sama bergerak dalam bidang jasa misalkan Bank, Rumah Sakit, Rumah
Makan. Perhotelan merupakan industri yang bergerak dalam bidang jasa.
Komponen yang inti dari sebuah hotel adalah fasilitas dan jasa. Dalam dunia
usaha, masalah pemasaran merupakan salah satu aspek yang penting dengan
aspek lainnya dalam menunjang keberhasilan bagi perusahaan. Persaingan yang
semakin ketat dan mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan, dalam kondisi
yang seperti itu perusahaan akan dihadapkan pada tantangan perilaku, daya beli,
selera dan sosial budaya. Pengelolaan perusahaan dituntut untuk selalu tanggap
ŀ

dan jeli dalam melihat situasi lingkungan, yaitu pasar tempat melakukan aktivitas
pemasaran dan perubahan yang terjadi di lingkungan perusahaan.
Bisnis perhotelan ini ada dua komponen utama yaitu produk nyata yang
dapat dilihat, diraba, diukur, dihitung dan produk tidak nyata yang berupa
pelayanan dan citra mutu produk hotel. Persaingan diantara pengusaha hotel,
dapat dilihat dengan adanya berbagai macam fasilitas tambahan yang ditawarkan
oleh pihak hotel kepada konsumen, antara lain jasa transportasi, potongan harga
berupa voucher.
Penjualan makanan dan minuman merupakan produk nyata yang dapat
berpengaruh pada minat calon tamu untuk berkunjung. Membuat inovasi – inovasi
yang membuat rasa ingin tahu dan ingin mencoba pada diri calon tamu. Saat ini di
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Surabaya banyak dibukanya outlet – outlet yang menjual roti, dari roti kering, roti
basah, cookies maupun tart yang saat ini sangat digemari masyarakat Surabaya.
Kualitas dari produk yang diberikanpun sangat baik sehingga persaingan dalam
industri ini sangat jelas terlihat. Hotel JW Marriott memilki outlet yang menjual
aneka roti, tart, cookies outlet ini dinamakan outlet Pastry sedangkan tokonya
bernama Deli Shop.
Persaingan dari setiap toko roti ini terjadi karena adanya kesamaan yaitu
kualitas yang dapat dipercaya, citarasa yang dapat diterima oleh masyarakat harga
yang ditawarkan kepada konsumen. Hotel JW Marriott tentu saja memiliki cara
agar tidak kalah dalam persaingan ini, dalam proses pemilihan menu ada
perhitungan – perhitungan yang dilakukan.
Pembuatan menu dihotel dilakukan dengan berbagai proses dan ketentuan.
Pihak yang berwenang menyusun menu, menetapkan harga jual, penggantian
ŀ

menu, sekaligus menentukan menu tersebut layak jual atau tidak adalah Chef dan
persetujuan Food and Beverage Director serta General Manager.
Dalam pemilihan menu, penyusunan dalam pembuatan menu list dan
penentuan harga menu digunakan alat yang dinamakan Menu Engineering, dalam
menu engineering dilakukan beberapa tahap yang menggunakan prosedur
perhitungan matematika sederhana dan logis untuk menyusun menu sesuai dengan
kualitas suatu produk pastry dengan mengetahui bagaiamana item itu apakah laku
atau tidak laku lalu dari keterangan tersebut dapat ditentukan pilihan dan berakhir
dengan keputusan.
Bidang food dan beverage pada hotel JW Marriott diharapkan dapat
memenuhi selera konsumen yang beragam. Penggunaan menu engineering dalam
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penentuan menu di hotel JW Marriott sangat diperlukan untuk memberi informasi
pada Food and Beverage Departement, sebab informasinya berpengaruh dalam
membuat keputusan, pengambilan kebijakan tentang hotel di masa yang akan
datang sehingga produk makanan dan minuman pada hotel JW Marriott ini dapat
selalu mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Peningkatan
disini tidak hanya peningkatan produk dan ketrampilan untuk menyelesaikan
permasalahan khususnya produk bakery tetapi juga peningkatan margin profit
pada outlet produk pastry tersebut.
Peningkatan ini akan menambah pemasukkan pada hotel ini yang tentu saja
berupa nilai harga. Semakin maju hotel ini maka semakin bertambah pula
kepercayaan konsumen untuk menggunakan produk – produk dari hotel JW
Marriott Surabaya.
ŀ

1.2

Perumusan Masalah
Bagaimana pengaplikasian menu engineering untuk menentukan klasifikasi

produk bakery pada outlet pastry di JW Marriott Hotel Surabaya?
1.3

Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian
1.3.1

Tujuan Penelitian
1. Mengetahui pengaplikasian

menu engineering dalam upaya

pengklasifikasian produk bakery pada outlet pastry di JW
Marriott Surabaya
2. Mengetahui alasan suatu produk tersebut perlu dipertahankan
atau diganti.
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1.3.2

Manfaat Penelitian
Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :
1. Bagi Pembaca
Sebagai bahan informasi yang menambah pengetahuan dan
sebagai bahan masukkan dalam mengembangkan bisnis
perhotelan.
2. Bagi D3 Pariwisata
Dapat menambah wawasan pengetahuan, memberikan inspirasi
bagi D3 Pariwisata yang ingin memiliki usaha dalam bidang
perhotelan dalam kaitannya dengan mengaplikasikannya.
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1.4

Kerangka Pemikiran
Berdasar latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat

penelitian, maka dapat dirumuskan kerangka pemikiran sebagai berikut :
Gambar Kerangka Pemikiran
MENU ENGINEERING

KOMPONEN

HISTORY OF SALE

CONTRIBUSI

MENU

FOOD

SELLING

MIX

COST

PRICE

MARGIN
ŀ

MENU
CLASIFICATION

Sebelum membahas lebih lanjut terlebih dahulu dipahami pengertian dari
Le Pattisier. Le pattisier dalam bahasa inggris lebih dikenal dengan Pasatry yaitu
“paste of flour, fat, etc and baked in oven, pie – crust”, sedang pastry menurut
hand out pastry dan bakery DIII Pariwisata Universitas Airlangga, pastry adalah
bagian dari istilah dunia Patiserie yang membahas tentang kue dan roti yang
berasal dari berbagai macam adonan yang dibentuk dan didekorasi yang
mengandung cita rasa tinggi.
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Le Pattissier dibagi menjadi dua section yaitu bakery section dan pastry
section. Bakery section khusus membuat roti – roti sejenis tawar, membuat jenis
roti dengan ragi, tepung dan cairan dikembangkan melalui proses fermentasi
kemudian dibakar dalam oven (bakking). Pastry section khusus ,membuat jenis
kue manis misalnya cake, pudding, pie dan lain – lain dan terdapat garnish
(dekorasi) dari gula – gula, coklat, ice cream dan lain – lain.
Dalam kerangka pemikiran diatas peneliti ingin menjelaskan tentang
keadaan lokasi penelitian, yaitu outlet pastry yang ada di JW Marriott Hotel,
dimana terbagi menjadi dua bagian yaitu, bagian pastry dan bagian bakery.
Bagian pastry adalah bagian yang menangani dalam pembuatan produk –produk
pastry yang memiliki sifat basah seperti black forrest, brownies, tiramisu, pie dan
lain- lain. Bagian bakery adalah bagian yang menangani dalam pembuatan produk
– produk pastry yang memiliki sifat kering seperti croissant, puff, toast, danish,
«

muffin, doughnout dan lain – lain. Dalam penelitian ini penulis ingin membahas
bakery section khususnya pada produk – produk bakery yang dijual secara daily
untuk memproduksi roti yang diminati customer maka roti –roti yang dihasilkan
harus baik kualitas maupun penampilannya. Sembilan hal yang harus dipenuhi
untuk menghasilkan roti yang baik, yaitu :
1.

Volume roti
Volume roti merupakan sesuatu yang penting bagi para konsumen. Makin
besar volume roti, makin mengenyangkan
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2.

Ratanya hasil pembakaran
Rata antara bagian luar dan dalam roti dalam proses pengovenan. Ratanya
pembakaran ini memerlukan kontrol yang benar, misalnya jarak yang tepat
antara roti satu dengan yang lainnya dan juga letak roti dalam oven

3.

Warna kulit pada roti (kerak)
Warna kerak atau crust biasa diistilahkan dengan bloom, warna kerak yang
coklat kekuning – kuningan adalah ciri dari roti yang menarik. Warna
kerak timbul karena karamelisasi, yaitu penggulalian gula. Warna kerak
sepenuhnya tergantung pada gula yang terdapat dalam adonan dan suhu
saat baking

4.

Bentuk simetris
Bentuk roti sangat berpengaruh terhadap penampilan roti. Roti yang tidak
simetris akan membuat minat customer musnah
«

5.

Patahan/ sobekan (spoilage)
Patahan dan sobekan berpengaruh pada penampilan roti. Patahan tidak
boleh ada sebab jika ada patahan atau sobekan akan mempengaruhi
jaringan – jaringan yang ada dibagian luar roti maupun bagian dalam roti
selain itu customer yang ingin membeli jadi sanksi karena ragu

6.

Sifat kulit bagian luar (kerak)
Kerak roti yang berkualitas baik itu harus tipis dan mudah untuk disobek,
dan tidak alot seperti karet
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7.

Sifat bagian dalam (textur)
Bagian dalam roti lunak, halus, lembut sifat elastisnya baik ketika bagian
dalam roti diiris/ dipotong, dan dipegang

8.

Aroma
Aroma roti bisa dirasakan hanya dengan dicium, aroma bisa dibedakan
sebagai rasa gandum, manis, apek, tengik, asem.

9.

Rasa roti
Rasa roti dapat dibedakan pada saat roti dimakan.
Kriteria – kriteria penilaian diatas menjadi komitmen pada bakery section,

hal ini bertujuan agar para staff ataupun casual dan trainee selalu konsisten
dengan kualitas, bentuk dalam menciptakan roti, sehingga ada keseragaman pada
jenis roti yang memang sama. Jika roti tidak memenuhi standard maka roti
«

tersebut tidak bisa dijual, hal ini tentu saja mengurangi pendapatan sedangkan
pengeluaran bertambah.
1.4.1

Menu Engineering
Merupakan suatu alat bagi perusahaan yang bergerak dalam bidang

makanan untuk menyusun suatu menu yang bertujuan untuk memberikan
kontribusi margin yang maksimal. Dalam melaksanakan prosedur ini
dengan efektif dibutuhkan beberapa data, yaitu:
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1. Form menu engineering
Kolom Menu engineering yang diisi dalam periode tertentu adalah
serangkaian proses yang digunakan manajemen untuk mengadakan
evaluasi keadaan menu sekarang dan masa akan datang, mengenai
susunan menu, isi menu, maupun harga pada menu tersebut untuk
memaksimalkan keuntungan
2. History of sale
Jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya sejarah penjualan
atau dapat juga diartikan laporan secara terperinci yang menunjukkan
penjualan tiap jenis makanan pada periode tertentu
3. Menu Mix (MM)
Menu Mix biasanya berupa persentase dari pembagian antara jumlah
porsi makanan yang terjual dari total jumlah makanan yang terjual
«

Jumlah produk
x100%
Total jumlah produk

Menu Mix dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu high dan low,
dengan pertimbangan dari average MM
Jumlah MM
X 70 %
Menu item

MM category dinyatakan rendah “L” jika MM item ≤ average MM,
MM category dinyatakan “H” jika MM item ≥ average MM
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4. Food Cost (FC)
Food Cost berasal dari hasil penjumlahan antara biaya semua bahan
makanan yang dibutuhkan dalam menghasilkan suatu makanan.
Untuk mencari FC per menu item
Menu cost per menu item
Jumlah produk per item

5. Selling Price (SP)
Selling Price adalah harga yang dikenakan untuk segala sesuatu yang
ditetapkan oleh menejemen berdasarkan evaluasi biaya bahan baku,
dengan biaya produksi, tapi dalam hal ini FC (%) tidak boleh melebihi
40 % karena semakin besar FC maka keuntungan akan semakin
berkurang.

ɗ

CM + FC

Jika sudah ada ketentuan FC, misalnya 40

FC x 100
40

6. Contribusi Margin (CM)
Contribusi Margin adalah selisih antara selling price dengan food cost
yang digunakan untuk menutupi biaya – biaya lain seperti overhead,
salary, dan lain – lain. CM dalam persen dapat dihitung dengan
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membagi total CM per item dengan total margin kontribusi di kalikan
dengan 100 %

Total CM (item)
X100%
Total CM

Contribusi Margin dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu high dan
low, dengan pertimbangan dari average CM

Jumlah CM
Jumlah produk

CM category dinyatakan rendah “L” jika CM item ≤ average CM, CM
ȗ

category dinyatakan “H” jika CM item ≥ average CM
7. Menu Clasification
Pengelompokkan menu berdasar pada kategori – kategori tertentu.
Dalam penelitian ini yang dimaksud Menu Clasification adalah
pengelompokkan menu dalam beberapa kategori yaitu, star, horse,
puzzle, dog. Seperti terlihat pada table di bawah ini :
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Tabel 1.1
Menu Clasification
MM
CATAGORI

CM
CATAGORI

MENU
CLASIFICATION

H

H

STAR

H

L

HORSE

L

H

PUZZLE

L

L

DOG

Keterangan :
“H” pada MM, jika MM ≥ achievement rate
“L” pada MM, jika MM ≤ achievement rate
“H” pada CM, jika CM ≥ achievement rate
“L” pada CM, jika CM ≤ achievement rate
Menu Clasification :

ɗ

• Jika STAR, pertahankan kualitasnya, tempatkan menu ini ditempat
strategis, naikkan harga jika perlu
• Jika HORSE, bila menu ini ciri khas dari perusahaan maka pertahankan
harga, tapi posisi ini juga dapat menjadi STAR dengan kenaikkan harga
secara bertahap
• Jika PUZZLE, teliti apakah item ini dapat membawa citra perusahaan
atau tidak, jika “ya” tingkatkan kualitasnya maka dapat naik setingkat,
tapi jika “tidak” perlu diganti item yang lain
• Jika DOG, lebih baik menu ini dihapus, diganti dengan item yang lebih
baik, atau hanya ada jika ada special request.
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Sebagaimana pernyataan hal diatas, bahwa keputusan manager
memiliki imbas tidak hanya pada periode ini saja, namun juga akan
berimbas pada tahun – tahun berikutnya. Segala sesuatu yang berupa
produk hotel adalah salah satu bentuk dari kebijakan, sehingga
bagaimanapun semua produk yang dikeluarkan oleh hotel harus terlebih
dahulu melalui bagian manajemen untuk dievaluasi keefektifitasan produk
tersebut dalam meningkatkan kualitas hotel.

1.5

Metode Penelitian
Untuk menyelesaikan permasalahan yang sudah dikemukakan. Penulis

menggunakan metode yang tipe penelitiannya bersifat deskriptif dengan
pendekatan kualitatif. Dengan sistem deskriptif ini bertujuan untuk membantu
penggambaran dan pemahaman terhadap situasi atau kejadian yang ada sehingga
ɗ

dapat tergambarkan secara sistematis dan akurat. Menurut Bogdan dan Taylor
mendefinisikan metode kualitatif sehingga prosedur penelitian yang menghasilkan
data deskriptif berupa kata – kata tertulis atau lisan dari orang – orang dan
perilaku yang diamati. Dimana data yang dipergunakan dapat dalam bentuk hasil
wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi dan lain – lain (Moleong, 2000 :
112)
Dalam penelitian ini yang akan dideskripsikan adalah bagaimana menu
engineering mengklasifikasikan suatu item pada produk bakery yang dijual di Deli
Shop JW Marriott Hotel.
Ciri – ciri pokok metode deskriptif antara lain :
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• Memusatkan perhatian pada masalah yang ada pada saat penelitian
dilakukan atau masalah yang bersifat aktual
• Menggambarkan fakta – fakta yang diselidiki sebagaimana adanya
(Nawawi, 2001 : 64)
1.5.1 Batasan Konsep
Penulis menjelaskan tentang produk bakery dengan menggunakan
menu engineering yang dapat diketahui produk tersebut termasuk dalam
klasifikasi yang bagaimana pada outlet pastry JW Marriott Surabaya.
Menu Engineering merupakan suatu alat bagi perusahaan yang
bergerak dalam bidang makanan untuk menyusun suatu menu yang
bertujuan untuk menunjukkan klasifikasi atau pengelompokkan dari tiap –
tiap item yg di jual.
Produk adalah hasil yang tercipta dari proses produksi baik berupa
ɗ

barang maupun jasa. Dalam pembahasan ini yang dimaksud dengan produk
adalah produk yang dihasilkan oleh outlet pastry yang berupa bakery (roti –
roti kering) yang dijual secara daily di Deli Shop, Hotel JW Marriott
Surabaya.
Bakery adalah salah satu produk yang dihasilkan di hotel JW
Marriott yang khusus membuat roti – roti sejenis roti tawar, croissant,
membuat semua jenis roti (dengan ragi), roti – roti kering atau biasa disebut
hardroll dan softroll dengan bahan dasar adonan sweet roll dan croissant
yang dijual di Deli Shop JW Marriott. Penulis mengambil 18 item jenis
bakery untuk diteliti dengan menggunakan menu engineering, maka akan
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diketahui item mana saja yang menunjukkan klasifikasi yang bagus pada
outlet ini.
1.5.2 Teknik Penentuan Lokasi
Lokasi penelitian di fokuskan pada outlet pastry, food and beverage
milik

JW

Marriott

Hotel.

Pertimbangan

–

pertimbangan

yang

melatarbelakangi pemilihan lokasi penelitian ini adalah :
a. Outlet pastry dari JW Marriott Hotel memiliki kesempatan untuk
berkembang dan maju, disamping itu brand image yang baik sudah
terpatri di dalam masyarakat, hal ini juga lebih memudahkan JW
Marriott untuk terus berkembang karena dari kepercayaan konsumen.
b. Pertimbangan lain adalah adanya kemudahan aksesbilitas untuk
menjangkau lokasi penelitian karena ditengah kota Surabaya dan pusat
bisnis

ɗ

c. JW Marriott Hotel sudah tidak asing lagi didalam lingkungan
masyarakat.
1.5.3 Teknik Penentuan Informan
Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan
informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Ia “berkewajiban”
secara sukarela menjadi anggota tim penelitian walaupun hanya bersifat
informal. Sebagai anggota tim dengan kebaikannya

dan dengan

kesukarelaannya dapat memberikan pandangan dari segi orang dalam
tentang segala sesuatu yang menjadi latar penelitian.
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Disini yang dimaksud informan adalah orang yang dimanfaatkan
untuk memberikan informasi situasi dan kondisi latar penelitian (Moleong,
2000 : 90). Dipilihnya informan pada penelitian ini adalah, karena :
Agar dalam waktu yang relatif singkat banyak informasi yang didapat
dari informan (narasumbernya tepat). Informan yang dimanfaatkan untuk
bicara, bertukar pikiran atau membandingkan suatu kejadian dari subjek
lain.
Berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut, maka informan
yang dipilih oleh peneliti adalah sebagai berikut :
1. Chef outlet pastry JW Marriott Hotel yang memiliki keterkaitan
langsung dengan proses produksi sehari – hari
2. Bagian penjualan pada outlet pastry karena dari bagian

tersebut

peneliti dapat mengetahui history of sale dan harga jual roti.
ɗ

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data
A.

Observasi
Observasi bisa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan

secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian
(Nawawi, 2001 : 100). Observasi adalah pengumpulan data dilakukan
dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek yang
diteliti.
Dalam proses pengamatan ini pengamat melakukan pengamatan
observasi partisipan, dimana memperoleh informasi sebanyak –
banyaknya melalui cara ikut ambil bagian dalam kegiatan yang
diteliti dan yang diamati. Untuk dapat langsung terlibat dengan
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keadaan objek penelitian, maka peneliti menjadi trainee selama enam
bulan dimulai dari bulan Februari 2009 sampai Agustus 2009
sehingga dapat langsung membaur dengan karyawan – karyawan
sehingga tercipta komunikasi yang lancar dan informasi yang
diinginkan oleh peneliti dapat diperoleh dan tidak diragukan
kebenarannya.
B.

Wawancara
Wawancara adalah usaha mengumpulkan data informasi atau

bahan – bahan keterangan dengan mengajukan sejumlah pertanyaan
secara lisan untuk dijawab secara lisan pula dengan pihak yang
berwenang di JW Marriott Hotel Surabaya. Ciri utama wawancara
adalah kontak langsung dengan tatap muka (face to face) antara
pencari informasi
wawancara

dengan sumber informasi. Secara sederhana

diartikan

ɗ

sebagai

alat

pengumpul

data

dengan

mempergunakan tanya jawab. Wawancara yang digunakan oleh
peneliti adalah wawancara langsung, dimana peneliti tatap muka
langsung dengan informan dan berusaha mendapatkan data dan fakta
yang akurat dengan berpedoman pada instrumen berupa kerangka
wawancara sebagai alat bantu yang membuat pertanyaan –
pertanyaan sehingga dalam setiap point pertanyaan dapat digali lagi
secara detail dan mendalam. Proses wawancara ini dilakukan oleh
peneliti pada saat menjadi trainee selama 6 bulan dari Februari 2009
sampai Agustus 2009 di JW Marriott Hotel Surabaya.
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Dengan adanya informan akan sangat membantu dalam upaya
pengumpulan data dan dalam hal ini informan dimanfaatkan untuk
berbicara, bertukar pikiran atau membandingkan sesuatu kejadian
dari tempat lainnya.
Munawir (1997 : 20, 2001 :111) untuk meningkatkan efisiensi
dalam wawancara, sebaiknya peneliti melakukan langkah – langkah
sebagai berikut :
1. Menentukan orang yang hendak di wawancarai
2. Menentukan tempat dan waktu wawancara
3. Mempersiapkan pedoman wawancara
Data yang dicari oleh peneliti adalah data tentang nama- nama
bakery, harga jual dan food cost yang ditetapkan, karena dengan
mengetahui data tersebut dapat diketahui klasifikasi item – item
ɗ

tersebut dengan menggunakan perhitungan menu engineering.
C.

Penggunaan Bahan Dokumen
Salah satu bagian terpenting dalam penelitian adalah bagaimana

menggunakan sumber – sumber kepustakaan, karena setiap penelitian
tidak dapat menghindari penggunaan buku, data dan dokumen
kepustakaan.
Bahan dokumen merupakan sumber – sumber data yang
terpenting, karena bahan dokumen dan studi kepustakaan penelitian
dapat diperoleh data pelengkap untuk melengkapi hasil interview
yang dilakukan peneliti.
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Data – data tersebut diperoleh dari bagian – bagian terkait.
Dokumen – dokumen tersebut memberikan masukan tentang
keadaaan objek secara jelas dan terperinci. Data yang digunakan
peneliti berupa sumber tertulis yaitu bill (kwitansi) dari pembelian
produk bakery di Deli Shop Hotel JW Marriott.
1.5.5 Teknik Analisis Data
Analisis data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk
yang lebih mudah dibaca dan dimengerti.
Metode analisis data yang dipergunakan adalah deskriptif kualitatif,
yaitu metode untuk menganalisis data / informasi yang terkumpul untuk
menggambarkan kondisi objek. Proses analisis data adalah tahap yang
terpenting dan menentukan dalam suatu penelitian.
Pada tahap ini data dipilah – pilah kedalam satuan – satuan kategori
ɗ

agar dapat dianalisis sampai berhasil menyimpulkan hasil – hasil yang telah
dicapai untuk menjawab permasalahan yang diajukan dalam penelitian
tersebut.
Sesuai dengan tipe penelitian yang bersifat deskriptif yaitu
memberikan gambaran secermat mungkin mengenai suatu keadaan, gejala
atau kelompok tertentu, dimana data – data yang diperoleh dalam penelitian
akan dikumpulkan kemudian dianalisis untuk mengidentifikasikan data.
Selanjutnya

data

–

data

yang

telah

dianalisis

tersebut

diinterprestasikan serta diolah sebagaimana digambarkan seperti pada
kerangka pemikiran, sehingga diperoleh gambaran yang utuh dari
penelitian. Data tabel juga dipakai untuk mendukung deskripsi secara
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menyeluruh. Diharapkan dengan adanya teknik analisis data seperti ini
dapat memecahkan permasalahan yang difokuskan oleh peneliti.

ɗ
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BAB II
TINJAUAN UMUM MENGENAI JW MARRIOTT SURABAYA

2.1

Deskripsi Objek Penelitian
Marriott internasional dimulai dari di bukanya kedai A&W Root Beer pada

tanggal 20 Mei 1927 oleh John Willard Marriott Sr. John Willard Marriott Sr lahir
pada tanggal 17 September 1900. Kedai ini menjual hotdogs, hamburger, root
beer, kedai ini hanya terdapat 9 kursi karena sangat terbatas ruangannya. Kedai ini
dikelola oleh dua orang saja Willard bersama istrinya bernama Alice. Nama A&W
merupakan singkatan dari nama mereka. John Willard Marriott Sr mempunyai
seorang putra bernama John Willard Marriott Jr, yang akhirnya dipercaya untuk
membangun hotel . Hotel pertama Marriott dibangun di Arlington Virginia. Pada
desember 2007 Marriott sudah membuka 3000 hotel diseluruh dunia termasuk di
ɗ

Indonesia – Surabaya yang dulu bernama The Westin Surabaya Hotel. Brand –
Brand Marriott Internasional diantaranya adalah JW Marriott, Marriott Hotel dan
Resort, Renaissance, Edition, Rich Carlton, Nickelodeon, Bvlgari, Autograph,
Courtyard, Springhill, Fairfield, Resident Inn, Towneplace, Marriott Vacation
Club.
2.1.1 Sejarah Singkat Hotel “The Westin”
Sebelum menjadi Hotel JW Marriott, hotel ini bernama The Westin.
Sejarah singkat tentang Hotel “The Westin” hotel ini didirikan di Seattle
pada tanggal 27 agustus 1930 dengan 17 hotel, Hotel Westin telah
mengalami beberapa evolusi dalam namanya sejak 1930 :
1. Tahun 1930 Western Hotel
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2. Tahun 1963 Western International Hotels
3. Tahun 1981 Westin Hotels
4. Tahun 1985 Western Hotels & Resort
5. Tahun 2002 JW Marriott Hotels
2.1.2 Gambaran mengenai JW Marriott Surabaya
JW Marriott Surabaya adalah suatu perusahaan yang berpengaruh
dalam bisnis pariwisata. JW Marriott merupakan hotel bintang lima yang
berlokasi di pusat kota Surabaya, kota kedua terbesar di Indonesia. Hotel
JW Marriott Surabaya, hotel kedua Marriott yang dibangun setelah hotel
JW Marriott Jakarta
JW Marriott Surabaya sebelumnya di kenal dengan Hotel Westin
Surabaya. Sejak 10 juni 2002 Hotel Westin menjadi Hotel JW Marriott. Di
bangun dengan bentuk arsitektur modern dengan luas 24 hektar di jalan
ɗ

Embong Malang 85 – 89. JW Marriott berdekatan dengan mall terbesar dan
20 km dari bandara internasional, dimana diperlukan waktu 40 menit untuk
sampai disana, 20 menit untuk sampai ke Pelabuhan Tanjung Perak.
JW Marriott dikelola oleh PT Ramasari Surya Persada. JW Marriott
berlokasi di area bisnis, maka banyak tamu JW Marriott dari kalangan
pebisnis. Tamu – tamu yang bertempat tinggal di hotel ini akan merasakan
kenyamanan dan ketenangan setelah aktivitas mereka yang padat.
Disamping ruangan hotel yang indah, nyaman, dan mewah JW Marriott
Surabaya juga memiliki restoran yang beraneka macam dari berbagai
Negara. Tamu – tamu JW Marriott jg dapat menikmati fasilitas di health
club seperti spa, berenang dan latihan otot.
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Seluruh staff hotel JW Marriott Surabaya bekerja keras memberikan
layanan yang terbaik untuk tamu – tamu JW Marriott,menunjukkan
komitmen mereka sesuai dengan misi “every guest leaves satisfy”

2.2

Fasilitas dan Informasi Hotel JW Marriott Surabaya
JW Marriott memiliki dua puluh tujuh lantai.
Basement

: ruangan linen, ruangan locker untuk staff,musholla

Lobby

: front office, concierge, GRO, robusta cafe, deli
shop, restoran pavilion, parang kencana

Lantai 2

: restoran imari, restoran tang palace, restoran vis a
vis, royal ballroom

Lantai 3

: business center, ruang pertemuan, ( bali A–B– C),
banda celebes, flores, java, pacific, boardroom
ɗ

Lantai 4

: Health club, kolam renang, kantor sales

Lantai 5–25

: kamar tamu dan executive lounge

Lantai 26

: cooling tower.

2.2.1

Akomodasi dan fiturnya
Keamanan di hotel ini dapat dipercaya, di pintu masuk depan JW

Marriott, setiap tamu wajib untuk diperiksa. Kendaraan yang digunakan
juga wajib diperiksa. Tidak hanya tamu tetapi associates (Staff Hotel) juga
tidak luput dari pemeriksaan, hanya saja pintu masuk untuk tamu dan
associates berbeda.
Pada lantai 21 terdapat pintu menyerupai gerbang, pintu tersebut
tidak dapat dilalui semua orang sebab yang dapat melaluinya hanya yang
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memiliki akses berupa kartu identitas yang digesek pada alat sensor yang
terdapat disebelah pintu gerbang tersebut.
JW Marriott juga melayani antar jemput bagi tamu Marriott yang
ingin berbelanja ke SOGO, fasilitas antar jemput ini dilakukan pada jam –
jam tertentu. Apabila bus ini siap untuk mengantar akan ada aba – aba
sebuah lonceng yang dibunyikan oleh seorang driver dari JW Marriott
Hotel Surabaya. JW Marriott juga memberikan fasilitas antar jemput untuk
tamu VIP yang perlu dijemput maupun diantar saat berada di juanda atau
tempat lain yang bertujuan ke Hotel JW Marriott.
JW Marriott sudah banyak mengalami perubahan pada tipe – tipe
kamar, yang lebih di upgrade fasilitasnya untuk memuaskan dan
memenuhi kebutuhan para tamu yang bermalam di hotel ini. Ini
merupakan salah satu langkah yang dilakukan untuk membuat tamu –
ɗ

tamu hotel Marriott merasakan kepuasan dalam menggunakan fasilitas
hotel. Berikut tipe – tipe kamar JW Marriott Hotel.
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1.

Deluxe Room

2.

Studio Room

3.

Executive Room

4.

Executive Studio Room

5.

One Bed Suite

6.

Two Bed Suite

7.

Chairman Suite

8.

President Suite.

9.

Conference dan Function Room
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Untuk menangani acara – acara yang berskala besar dan dibutuhkan
ruangan yang cukup besar untuk mengakomodasi kepentingan tersebut,
maka Hotel JW Marriott Surabaya menyediakan 8 ruangan termasuk
business center untuk keperluan konferensi dan juga ruangan atau aula yang
disebut sebagai Royal Ballroom, biasanya digunakan untuk acara yang
berskala besar misalkan wedding, engagement atau ulang tahun. Tujuh
ruangan tersebut adalah Bali (A,B,C), Banda Celebes, Java, Flores,Pacific,
Boardroom dan Business Center.
Semua tempat yang ditawarkan tersebut memenuhi fasilitas yang
ideal untuk segala kebutuhan, kesemuanya mendapatkan perhatian penuh
mulai dari pemilihan menu, dekorasi sampai hal – hal kecil lainnya.
Pelayanan dan Fasilitas lainnya:

Tugas Akhir

1.

24 hours doctor on call

2.

Express laundry service

3.

Drugstore

4.

Assistant Manager on duty 24 hours

5.

Valet Parking Service

6.

Florist

7.

Outside Cathering

8.

Shoping Arcade

9.

Shuttle Bus
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2.3

Struktur Organisasi
Setiap organisasi memerlukan suatu struktur formal untuk mencapai tujuan

dan sasaran. Cara yang dipakai untuk memperlihatkan struktur tersebut adalah
melalui susunan yaitu struktur organisasi.
Struktur organisasi ini merupakan gambaran sistematik dari hubungan antar
berbagai posisi dalam suatu organisasi yang menggambarkan kejelasan setiap
posisi yang ada dalam keseluruhan organisasi dan menggambarkan garis
wewenang dan pembagian tanggung jawab. Selain itu struktur organisasi dapat
menjadi alat kontrol terhadap kegiatan perusahaan.
Susunan organisasi hotel pada umumnya mempunyai kesamaan, karena
setiap hotel mempunyai kegiatan pokok yang sama, yaitu pelayanan penginapan,
makanan dan minuman. Hal yang membedakan adalah tipe atau jenis hotel,
ukuran besar kecilnya hotel dan sistem manajemen yang digunakan. Adapun
ɗ

struktur organisasi dari Hotel JW Marriott dapat dilihat pada gambar berikut ini:
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Adapun tugas dari masing – masing bagian menurut struktur organisasi Hotel JW
Marriott Surabaya adalah sebagai berikut:
1. General Manager
Mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
a. Mengawasi departemen yang ada secara keseluruhan didalam hotel
b. Mengontrol departemen sales marketing secara khusus
c. Menentukan

kebijaksanaan

dan

rencana

–

rencana

bagi

perkembangan perusahaan
d. Meminta pertanggungjawaban dan mengawasi manager dalam
melaksanakan tugasnya
e. Bertanggung jawab atas maju mundurnya perusahaan yang
dipimpinnya.
2. Executive Committee

ɗ

Mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
a. Membantu general manager dalam menyelesaikan pekerjaan
b. Mencatat jadwal pertemuan dengan tamu penting
c. Menerima telepon dan menerima tamu general manager
d. Bertanggug jawab atas kerapihan dan kebersihan ruang General
Manager
e. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada
General Manager
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3. Director of sales and Manager
Mempunyai tugas dan tanggug jawab sebagai berikut:
a. Membawahi beberapa bagian yang ada di hotel yang berhubungan
dengan operasional
b. Membina dan mengarahkan bagian – bagian yang ada dibawahnya
yang berhubungan dengan operasional hotel
c. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada
General Manager
4. Marketing Departemen
Mempunyai tugas dan bertanggung jawab sebagai berikut:
a. Bertugas melakukan promosi penjualan, baik untuk kamar hotel
maupun produk lain yang dijual dihotel
b. Bertugas menjual semua produk yang ditawarkan pihak hotel
ɗ

kepada para tamu
c. Melakukan promosi tentang hotel, agar masyarakat luas umumnya
mengetahui keberadaan hotel
d. Dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Director of
sales dan Manager
5. Revenue Manager
Mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
a. Bertugas mengontrol pekerjaan anak buah
b. Bekerja sama dengan bagian lainnya di hotel
c. Membina

kerjasama

dengan

kantor

–

kantor

perusahaan

penerbangan – travel
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d. Penyelesaian masalah yang timbul pada pesanan kamar
e. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas harian
f. Bertanggung jawab atas semua pesanan kamar
g. Dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Director of
sales
6. Reservation Service
Mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
a. Melayani seluruh pemesanan kamar hotel dari berbagai sumber dan
cara pemesanan
b. Melaksanakan proses pekerjaan pemesanan kamar termasuk
memberikan konfirmasi kamar
c. Mengarsipkan pesanan kamar sesuai dengan tanggal, bulan
kedatangan tamu

ɗ

d. Melakukan pengecekan situasi jumlah dan jenis kamar yang terjual
dan yang belum terjual
e. Dalam menjalankan tugasnya bertangung jawab kepada Revenue
Manager
7. Sales Departemen
Mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
a. Melaksanakan usaha – usaha pemasaran guna meningkatkan
pendapatan sesuai target
b. Selalu berusaha untuk mencapai target penjualan
c. Dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Director of
Sales Manager
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8. Publik Relation
Mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
a. Bertugas menangani masalah periklanan dan promosi penjualan
produk hotel yang terjual kepada masyarakat
b. Bertanggung jawab dalam meyakinkan calon tamu dan tamu untuk
menggunakan jasa hotel, dan kembali lagi untuk menginap dihotel
c. Dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Director of
Sales dan Manager
9. Assistant Food and Beverage Service Manager
Mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
a. Bertanggung jawab menangani segala hal yang menyangkut
makanan dan minuman
b. Bertanggung jawab atas ketersediannya makanan dan minuman di
ɗ

restoran, bar dan bahan baku di kitchen
c. Bertugas menyediakan ruangan banquet, meja dan kursi apabila ada
instansi / perorangan menyewa hotel sebagai tempat rapat,
pernikahan, atau acara lainnya
d. Dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada General
Manager
10. Restaurant Manager
Mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
a. Bertanggung jawab menyediakan makanan dan minuman
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b. Bertugas menyediakan meja dan kursi apabila ada instansi /
perorangan yang menyewa restoran sebagai tempat ulang tahun,
rapat, atau acara lain
c. Dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Assistant
Food And Beverage Manager
11. Bar atau Cafe
Mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
a. Bertanggung jawab dalam menyediakan makanan dan minuman
b. Dalam

menjalankan

tugasnya

bertanggung

jawab

kepada

Restaurant Manager
12. Director of Catering
Mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
a. Bertanggung jawab atas penyediaan makanan (catering) pada
ɗ

semua karyawan hotel dari semua departemen
b. Dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada General
Manager
13. Catering Manager
Mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
a. Bertugas

mengatur,

mengurus,dan

menyediakan

makanan

(catering) untuk makan siang pada semua karyawan hotel dari
semua departemen
b. Dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Director
of Catering
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14. Executive Chef
Mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
a. Bertugas mengurusi segala hal yang berhubungan dengan makanan
dan minuman pada kitchen
b. Bertanggung jawab atas service makanan dan minuman di dalam
kamar tamu, meliputi penempatan daftar menu makan dan
minuman
c. Dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Director
Of Catering
15. Kitchen
Mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
a. Bertugas dan bertanggung jawab membuat makanan dan minuman
b. Dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Executive
ɗ

Chef
16. Human Resources Manager
Mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
a. Bertanggung jawab menangani masalah karyawan hotel yang
menyangkut masalah gaji, kesehatan, pemilihan dan pengadaan
tenaga kerja dan lain – lain
b. Dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab pada General
Manager
17. Human Resources Administrasi
Mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
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a. Bertugas melaksanakan aktivitas sehari – harinya melakukan
pembelian makanan minuman, serta hal – hal yang diperlukan
untuk hotel
b. Dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada human
Resources Manager
18. Room Division Manager
Mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
a. Memonitor pendapatan kamar agar sesuai dengan budget, yaitu
mengontrol pengeluaran agar tidak melebihi pendapatan
b.

Memastikan prosedur kebijakan standard terimplementasi dengan
baik

c. Bekerja sama dengan departemen sales marketing dalam hal
promosi dimana room division manager harus mengetahui promosi
ɗ

apa saja yang sedang diterapkan saat itu dan kemudian
mensosialisasikan kepada bawahan
d. Memaksimalkan pendapatan setiap outlet
e. Menangani keluhan dari tamu
f. Dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada General
Manager
19. Hotel Night Manager
Mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
a. Menggantikan tugas manager khusus pada malam hari
b. Memastikan operasional hotel berjalan dengan lancar baik keadaan
hotel / tamu maupun keadaan karyawan
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c. Menggantikan general manager untuk membuat keputusan dengan
batas kewenangan tertentu
d. Memastikan tamu merasa nyaman baik tamu yang menginap
maupun tamu yang tidak menginap (melayani keluhan tamu)
e. Memonitor sekaligus berjaga di front office, karena hotel night
manager berada di bawah room division
f. Membuat laporan kepada room division manager
g. Dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Room
Division Manager
20. Executive Lounge
Mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
a. Merupakan hotel didalam hotel, dimana memberikan fasilitas lebih
lengkap dan layanan istimewa / di atas layanan pelayanan
ɗ

b. Mempermudah tamu untuk mendapatkan kebutuhan maupun
administrasi (check in – check out)
21. Health Club
Mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
a. Bertanggung jawab secara langsung keseharian dari operasional,
administrasi dan koordinasi dari fitness centre
b. Bertanggung jawab pada penyeleksian, pengawasan, dan pelatihan
seluruh karyawan fitness centre
c. Memastikan semua peralatan dan pengoperasiannya berjalan
dengan

baik,

terpelihara

dan

digunakan

sesuai

dengan

kebutuhandan dengan mengacu pada standard keselamatan
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d. Memastikan bahwa seluruh karyawan fitness centre mematuhi
standard pelayanan, seragam dan kerapian dalam bekerja
e. Membuat laporan kepada room division manager setiap bulannya
f. Dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Room
Division Manager
22. Business Center
Mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
a. Mempunyai keahlian dalam mengoperasikan peralatan di business
centre dan memastikan tamu mendapatkan pelayanan yang benar,
tepat dan sesuai dengan keinginan tamu
b. Menciptakan jaringan komunikasi yang efektif dan efisien dengan
seluruh departemen
c. Membuat welcome card, birthday card, apologize card
ɗ

d. Memonitor pengadaan seluruh persediaan peralatan di business
centre dan membuat permintaan jika dibutuhkan
e. Membantu tamu dalam mengurus tiket
f. Dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Room
Division Manager
23. Engineering Housekeeping
Mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
a. Bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara kebersihan
diseluruh area hotel
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b. Menyediakan

pelayanan

untuk

pencucian

(laundry)

dan

penyetrikaan (pressing) pakaian tamu maupun seragam karyawan
(linen)
c. Menyiapkan kamar untuk tamu yang akan menginap maupun tamu
yang telah menginap dimana housekeeping bekerja sama dengan
front office untuk informasi penyediaan kamar tamu
d. Membersihkan area hotel, ruangan hotel managemen dan outlet –
outlet
e. Dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Room
Division Manager
24. Laundry
Mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
a. Tugas utamanya berhubungan dengan hal mencuci pakaian tamu
ɗ

yang meliputi pencucian dan penyetrikaan, juga bertanggung jawab
atas hal – hal yang menyangkut seperti seragam, sprei, sarung
bantal, guling dan sebagainya
b. Dalam

menjalankan

tugasnya

bertanggung

jawab

kepada

Engineering Housekeeping
25. House Man
Mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
a. Bertugas memelihara kebersihan dan kerapian tempat – tempat
umum seperti toilet dan tempat umum lainnya
b. Dalam

menjalankan

tugasnya

bertanggung

jawab

kepada

Engineering Housekeeping
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26. Room Boy
Mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
a. Bertugas dan bertanggung jawab atas kebersihan kamar
b. Membantu tamu dengan membawakan barang – barang pada saat
tamu tiba ataupun berangkat
c. Dalam

menjalankan

tugasnya

bertanggug

jawab

kepada

Engineering Housekeeping
27. Front Office Manager
Mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
a. Memastikan pengoperasian front office berjalan dengan lancar
setiap harinya termasuk juga proses check in – check out
b. Memastikan pengoperasian front office berjalan dengan lancar
setiap harinya termasuk juga proses check in – check out
ɗ

c. Memastikan kedatangan dan keberangkatan dan tagihan tamu VIP
tertangani dengan baik
d. Mengontrol jumlah uang muka yang dibayarkan oleh tamu apakah
sesuai dengan mengontrol kamar yang akan ditempati oleh tamu
e. Membuat laporan bulanan tentang penjualan, rasio tamu yang
kembali
f. Mempersiapkan rapat setiap pagi dengan para karyawan front
office
g. Menyampaikan pada general manager mengenai keluhan para tamu
tentang kamaryang ditempati tamu tersebut
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h. Dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada General
Manager
28. Receptionist
Mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
a. Melayani

penerimaan

kedatangan

tamu

perorangan,

rombongan,dan tamu – tamu penting (VIP)
b. Melaksanakan pendaftaran tamu – tamu yang menginap
c. Memberikan penjelasan tentang fasilitas kamar apabila diminta
oleh tamu
d. Menangani proses keberangkatan tamu
e. Menyiapkan / membuat laporan penjualan kamar
f. Menangani keluhan – keluhan tamu
g. Dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Front
ɗ

Office Manager
29. Telephone Operator
Mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
a. Melayani permintaan sambungan telepon, baik yang bersifat local,
interlokal, nasional, maupun internasional
b. Melayani informasi hotel melalui telepon dari luar dan keterangan
lain tentang situasi luar dan dalam hotel
c. Menghitung biaya telepon, terutama untuk pemakaian sehari – hari
yang dipisahkan untuk kepentingan hotel dan kepentingan tamu
d. Melayani permintaan tamu untuk membangunkan bagi yang
bekerja dengan seksi informasi
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e. Dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Front
Office Manager
30. Cashier
Mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
a. Melayani transaksi pembayaran dari para tamu yang menginap di
hotel
b. Membuat laporan bulanan kepada front office manager
c. Dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Front
Office Manager
31. Finance Controller
Mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
a. Bertugas melakukan pencatatan atas pengeluaran dan penerimaan
uamg perusahaan
b. Bertanggung

ɗ

jawab kepada General Manager atas segala

permasalahan keuangan perusahaan
32. Purchasing Manager
Mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
a. Bertugas menangani pembelian dan penyimpanan barang – barang
yang dibutuhkan oleh housekeeping seperti alat – alat pembersih
perlengkapan tamu, linen – linen untuk tata graham dan alat
penunjang lain, seperti formulir – formulir
b. Dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Finance
Controller
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33. Cheif Accounting
Mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
a. Bertanggung jawab mencatat aktivitas keuangan baik penerimaan
maupun pengeluaran hotel
b. Mengeluarkan dana untuk pembelian guna memenuhi pengadaan
fasilitas di hotel
c. Membuat laporan mengenai daftar inventaris yang ada dan yang
merupakan milik hotel
d. Melakukan gaji karyawan hotel sesuai dengan tanggal yang telah
ditentukan setiap bulannya
e. Dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Finance
Controller
34. Director of Engineering

ɗ

Mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
a. Bertanggung jawab atas perbaikan jika terjadi kerusakkan atas
fasilitas yang ada dihotel
b. Melakukan pemeliharaan terhadap fasilitas yang terdapat disetiap
kamar hotel dan ruangan lainnya
c. Melaporkan kepada general manager jika terdapat kerusakan pada
fasilitas yang ada yang sifatnya memerlukan penggantian fasilitas
yang baru
d. Dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada General
Manager
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35. Security Departemen
Mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
a. Bertanggung jawab atas keamanan di seluruh wilayah hotel, baik
didalam hotel maupun disekitar wilayah hotel
b. Bertanggung jawab atas keamanan barang – barang tamu yang
menginap, baik barang tamu dikamar pada saat di tinggal tamu
keluar hotel serta kendaraan tamu di tempat parkir jika tamu
membawa kendaraan pribadi
c. Bertugas menciptakan ketenangan bagi para tamu, karyawan dan
perusahaan
d. Dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Director
of Engineering
36. Driver

ɗ

Mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
a. Menangani urusan pekerjaan yang tugasnya berhubungan dengan
pengoperasian kendaraan – kendaraan hotel
b. Dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Director
of Engineering
37. Gardener
Mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
a. Bertanggung jawab merawat tanaman – tanaman agar selalu segar
yang ada didalam ruangan maupun diluar ruangan
b. Dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Director
of Engineering.
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2.4

Food and Beverage Departemen
Merupakan departemen yang menghasilkan revenue terbesar setelah room

division. Pada depatemen ini menangani segala hal yang berhubungan dengan
makanan dan minuman, mulai dari pengelolaannya sampai pada penyajiannya.
Food Beverage ini dikepalai oleh seorang Director yang mendelegasikan tugastugasnya kepada Assistant Food and Beverage Director dalam bidang administrasi
sedang Executive Chef membantu Food and Beverage Director dalam bidang
operasional. Keduanya yaitu Assistant Food and Beverage Director dan Executive
Chef mempunyai bagian – bagian penting lainnya dibawahnya yang
bertanggungjawab pada bagiannya masing –masing.
2.4.1 Kitchen pada JW Marriott Surabaya
Kitchen pada sebuah hotel sangat memegang peranan penting setelah
ɗ

adanya fasilitas kamar. JW Marriott mempunyai enam kitchen, diantaranya
adalah Hot Shope Kitchen, Main Kitchen, Pastry Kitchen, Pavilion Kitchen,
Imari Kitchen, Tang Palace Kitchen, dan Banquet Kitchen.
1. Hot Shope Kitchen merupakan kitchen yang menyediakan sarapan,
makan siang, makan malam, supper untuk karyawan Hotel JW Marriott.
2. Main Kitchen merupakan pusat dari seluruh kitchen. Pada main Kitchen
terdapat cold kitchen, butcher dan tentu saja hot kitchen. Cold kitchen
merupakan perlengkapan untuk salad, buah, sayuran. Butcher kitchen
khusus untuk daging maupun ikan yang masih segar. Pada area butcher,
daging dan ikan dicuci dan simpan pada freezer agar tetap segar,
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sedangkan hot kitchen membuat makanan yang siap disajikan untuk
tamu.
3. Pastry Kitchen merupakan area dimana cake, bakery, atau beragam
macam dessert diproduksi. Pada saat hari raya, outlet ini membuat
hiasan untuk dipajang pada area hotel dengan menggunakan bahan
seperti bahan yang digunakan untuk membuat cake, contohnya saat
menjelang natal outlet ini sibuk membuat rumah – rumahan yang
terbuat dari coklat. Hiasan pada pohon natalpun terbuat dari bahan
biskuit. Karena adanya outlet ini, hotel terlihat lebih manis.
4. Pavilion Kitchen, kitchen ini menyiapkan sarapan, makan siang,makan
malam sebab pavilion merupakan coffee shop pada hotel ini yang
menyediakan buffet untuk tamu check – in maupun walk – in. Menu
main course buffet disesuaikan dengan bergantinya hari, sehingga setiap
ɗ

harinya berbeda – beda. Kitchen ini tidak hanya menyediakan jenis
makanan western tetapi juga ada makanan Indonesia seperti tahu tek
tek, gado - gado namun itu menu ala carte tidak termasuk di buffet.
5. Imari Kitchen merupakan kitchen dari sebuah restoran jepang, tentu saja
kitchen ini menyediakan menu makanan khas jepang misalnya sashimi,
sushi, shabu – shabu. Bagi tamu yang suka atau ingin mencoba
makanan jepang dapat memenuhi keinginannya di restoran Imari ini.
Kualitas dari masakan jepang ini tidak diragukan lagi, benar – benar
mewakili cita rasa masakan jepang. Chef pada restoran inipun berasal
dari negeri sakura, Jepang.

Tugas Akhir

Produk bakery yang ...

Linda Irani Fatmawati

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

6. Tang Palace Kitchen, menyediakan masakan chinesse yang sebagian
besar merupakan menu keluarga (dalam porsi besar). Menu chinesse
lainnya adalah dim sum contohnya siomay dan bakpao. Kitchen ini
terdapat dua area, yaitu area kitchen yang memasak hampir keseluruhan
masakan dan yang satu lainya adalah kitchen yang hanya membuat dim
sum. Ini dibedakan agar tidak bercampur aduk dan agar lebih memilki
ruang gerak, permintaan akan dim sum sangat besar.
7. Banquet Kitchen, kitchen ini akan sibuk jika hanya ada event diluar dari
restoran – restoran lain di hotel ini. Letak dari kitchen ini berdekatan
dengan ballroom, yang biasa digunakan untuk ada event. Main Kitchen
pun ikut turut membantu Banquet Kitchen jika diperlukan. Ukuran
Kitchen ini sangat luas disesuaikan dengan kebutuhannya.
2.4.2 Gambaran mengenai Outlet Pastry
ɗ

Outlet ini berdiri dibawah Food and Beverage Departement yang
dipimpin oleh Food and Beverage Director. Pada outlet ini terdapat pula
struktur organisasi yang tujuannya adalah untuk membagi deskripsi tugas –
tugas dan tanggung jawab. Letak dari kitchen pastry ini berada di lingkup
main kitchen. Kitchen pastry tidak jauh dari pintu masuk associate yang
melewati loading dock dan melewati beberapa pintu masuk. Pintu masuk
main kitchen berhadapan langsung dengan pintu masuk ruangan Human
Resourses, dari ruangan main kitchen disitu terdapat pintu yang bertuliskan
“Pastry dan bakery” disitulah pintu masuk kitchen pastry. Dalam kitchen
pastry sisi kiri terdapat pemanggang roti yang sangat besar, tentu saja itu
untuk memanggang roti dalam skala yang besar, lalu sisi kanan terdapat
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office. Didalam kitchen pastry terdapat ruangan freezer untuk menyimpan
cake – cake yang memang harus diperhatikan dalam penyimpanannya
dalam suhu rendah agar tidak terjadi kerusakan pada cake tersebut, dan
juga untuk penyimpanan ice cream. Berikut struktur organisasi outlet pastry
:
Pastry Chef

Junior Sour Chef

Senior Sour Chef

Chef de Partie

ɗ

Demi Chef

Cook/Commis

Adapun tugas dari masing – masing bagian menurut struktur organisasi
outlet pastry adalah sebagai berikut:
1. Pastry Chef
Mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
a. Bertugas mengurusi segala hal tentang pembuatan menu bakery
yang dijual atau yang akan dijual
b. Mengontrol pekerjaan anak buah
c. Selalu berusaha untuk meningkatkan pendapatan sesuai target

Tugas Akhir

Produk bakery yang ...

Linda Irani Fatmawati

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

d. Dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Director of
Food and Beverage
2. Senior Sous Chef
Mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
a. Bertanggung jawab tersedianya bahan baku dalam pembuatan kue
b. Bertanggung jawab atas pelaksanaa tugas harian
c. Brtanggung jawab dalam penerimaan pesanan kue
d. Bertugas dalam pembuatan kue
e. Memonitor anak buah dalam bekerja
f. Dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Director of
Food and Beverage
3. Junior Sous Chef
Mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
ȗ

a. Bertugas membantu Junior Sous Chef dalam menyelesaikan
pekerjaan
b. Bertugas dalam pembuatan kue
c. Mengawasi anak buah dalam operasional kerja
d. Dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Senior
Sous Chef
4. Chef de Partie
Mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
a. Bertugas dalam proses produksi atau pembuatan kue, garnish
b. Menyuplai kue – kue ke Coffee Shop dan Executive Lounge
c. Bertanggung jawab akan kebersihan dan kerapian hasil produksi
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d. Dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Senior
Sous Chef dan Junior Sous Chef
5. Demi Chef
Mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
a. Bertugas dalam proses produksi atau pembuatan kue
b. Bertugas dalam menjual produk di deli shop
c. Bertugas melaporkan penjualan setiap harinya
d. Dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Pastry
Chef dan Senior Sous Chef
6. Cook / Commis
Mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
a. Bertugas membantu dalam pembuatan kue
b. Membantu menyuplai kue – kue ke Coffee Shop dan Executive
ȗ

Lounge.
c. Dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Junior
Sous Chef dan Chef de Partie.

2.5

Komitmen Hotel JW Marriott
Hotel JW Marriott mempunyai komitmen yang tertulis yang disebut sebagai

service notes calendar, di setiap briefing salah satunya selalu membahas service
notes ini. Bertujuan untuk selalu mengingatkan komitmen yang dimiliki hotel ini
dan memotivasi karyawan untuk fokus sebelum memulai bekerja. Service notes
ini berisikan 14 bagian, yang setiap harinya berubah berurutan. Berikut ini isi dari
service notes Hotel JW Marriott:
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1. Saya tenaga ahli JW Marriott dan saya memiliki tanggung jawab untuk
berinovasi, belajar, dan mengembangkan diri
2. Saya percaya diri dan profesional dalam kosakata, sikap, sopan santun
dan penampilan pribadi
3. Saya memupuk kerja sama tim menghargai kontribusi orang lain, dan
bekerja demi mencapai tujuan bersama kita
4. Saya bekerja secara aman dan melindungi privasi dan keselamatan para
tamu, perusahaan, dan tim saya
5. Saya peduli terhadap hotel saya, komunitas saya,serta lingkungan
6. Saya menciptakan kesan mendalam dengan menyambut dan melepas
para tamu secara tulus dan hangat, selalu dengan menggunakan nama
mereka
7. Saya sangat memperhatikan detail dan siap bertanggung jawab atas
ȗ

kualitas dan keahlian
8. Saya menghormati waktu para tamu kita dengan selalu memberikan
layanan yang cepat dan tanpa cela
9. Saya bangga dan memiliki pengetahuan mengenai lokasi kita dan
senantiasa mencari kesempatan untuk berbagi tentang keunikannya
10. Saya secara aktif mendengarkan, mengenali, mengambil alih dan
mengatasi masalah, selalu dengan melampaui apa yang diharapkan
11. Saya membina hubungan dan menjangkau para tamu kita dengan
menunjukkan rasa ingin tahu dan perhatian terhadap minat mereka
12. Saya memberikan pengalaman yang dipribadikan melalui antisipasi
dalam hati dan persiapan matang
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13. Saya memiliki kewewenangan untuk menciptakan pengalaman luar
biasa yang meninggalkan kenangan abadi
14. Saya membangun loyalitas merek dengan menghayati dan menjalankan
nilai – nilai inti JW Marriott.

ȗ
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BAB III
PENYAJIAN DAN INTERPRETASI

3.1

Penggunaan Menu Engineering
Menu engineering digunakan untuk meninjau setiap produk pada oulet

pastry yang dipasarkan untuk konsumen, adanya perhitungan menggunakan menu
engineering ini untuk mengetahui layak atau tidak suatu produk untuk terus dijual.
Menu engineering menggunakan rumus rumus yang sederhana sehingga mudah
untuk digunakan. Pada menu engineering ini juga terdapat klasifikasi berupa
perbandingan yang menunjukkan apakah suatu produk memberikan keuntungan
atau sebaliknya. Seperti yang dikatakan oleh Chef Endra:
“…tiap tempat itu pasti ada menu engineeringnya tapi, caranya
beda-beda. Sebutannya juga mungkin bukan menu engineering.
Mesti ada perhitungan, supaya tahu apakah produk itu bagus
enggaknya dijual.”
ȗ

Menu engineering ini memudahkan dalam menyusun suatu menu,
memudahkan pencarian data tentang suatu produk pastry, memudahkan
manajemen mengambil tindakan apabila adanya kenaikan harga bahan baku untuk
membuat suatu produk pastry. Tindakan paling populer yang biasa dilakukan oleh
manajemen dalam mengatasi kenaikan harga bahan di pasaran dengan cara
sebagai berikut :
1. Mengurangi porsi
2. Membeli bahan khusus atau pengganti tetapi tetap yang bermutu
3. Meningkatkan harga menu
4. Mengurangi biaya untuk pengeluaran tenaga kerja
5. Memperketat kontrol operasional
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Mengurangi porsi, apabila satu item ini diproduksi 10 buah perhari, maka
untuk menghadapi kenaikan harga bahan, item ini dapat dikurangi jumlah
produksinya dalam sehari. Perlu diingat selama item tersebut bukan item yang
paling tinggi tingkat permintaannya, langkah mengurangi porsi dapat dilakukan.
Membeli bahan khusus, bukan berarti bahan yang asal – asalan. Tetap
memiliki kualitas yang baik sehingga tidak mengurangi nilai kualitas produk
tersebut, namun harga bahan khusus tersebut dapat menggantikan posisi bahan
sebelumnya dengan lebih terjangkau.
Cara lain dalam menghadapi kenaikan harga bahan adalah meningkatkan
harga menu, cara ini diambil karena tidak ingin merubah sedikitpun kualitas yang
sudah baik yang sebelumnya digunakan, tidak ingin kehilangan cita rasa dari
produk tersebut apabila diganti dengan bahan lain.
Mengurangi biaya untuk pengeluaran tenaga kerja, langkah ini diambil
ȗ

apabila keadaan hotel sedang sepi, karena keadaan hotel sepi tidak diperlukan
banyak tenaga kerja contohnya casual. Biaya tersebut bisa disimpan untuk
mengadapi keadaan yang tidak diduga.
Memperketat kontrol operasional, dalam operasional seorang chef harus
lebih teliti dalam memonitor anak buahnya sehingga dalam proses produksi tidak
berlebihan dalam menggunakan bahan karena jika terjadi kesalahan produk gagal
tersebut harus dibuang, hal ini tentu saja dapat merugikan.
Metode

menu engineering diperkenalkan

oleh

Michael Kasavana

(1999)disebut juga sebagai “unique method of menu analysis and design” metode
ini banyak diterapkan terutama dalam operasional food service. Tujuan utama
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menu engineering adalah bagaiamana memaksimalkan penjualan dengan
keuntungan sehingga outlet pastry ini dapat berkembang dengan baik.
Dalam pengisian pada menu engineering terdapat komponen – komponen
yang perlu diketahui yaitu berapa ketetapan Food Cost, History of sale, Menu
Mix, Selling Price, Contribusi Margin, Menu classification dan perbandingan –
perbandingan lainnya yang dapat menunjukkan hasil akhir produk tersebut layak
jual atau tidak.
3.1.1 Food Cost (FC)
Food cost berupa bentuk persentasi. Dalam penetapan Food Cost
tidak boleh melebihi empat puluh persen karena jika semakin besar Food
Cost maka keuntungan akan semakin berkurang. Hal ini diungkapkan oleh
bu Andi selaku Junior Sous Chef:
“…disetiap perusahaan foodcost itu gak bisa lebih dari
empat puluh persen, bisa-bisa rugi, ada yang harganya jadi
terlalu mahal, terlalu murah, gak imbang. Ayo coba dihitung
kalau gak percaya.”
ȗ

Berikut ini cara menghitung Food Cost (FC) hanya pada bulan September :
FC x SP
100

Jika sudah diketahui FC, misal 30 persen, maka
30 x SP
100
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Pada menu item Ham & Cheese Bun
30 x 14.000
= 4200
100

Pada menu item Doughnut
30 x 13.500
= 4050
100

Pada menu item Pizza
30 x 15.000
= 4500
100
ȗ

Pada menu item Plain Croissant
30 x 13.500
= 4050
100

Dalam penentuan harga (SP) digunakan food cost karena dalam
memproduksi satu buah dari satu jenis bakery dilihat berapa biaya yang
dikeluarkan untuk memproduksi atau menghasilkan satu buah bakery
tersebut. Sehingga adanya keseimbangan antara biaya produksi dan
pendapatannya.
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3.1.2 History of sale
History

of

sale

ini

merupakan

sejarah

penjualan,

yang

memperlihatkan berapa banyak yang terjual dari satu item dengan item
lainnya dalam periode satu bulan.
Dalam satu hari pembuatan satu item produk bakery dibuat sebanyak
delapan pieces dalam tiga bulan tersebut. Hal ini ditegaskan oleh bu Fony
selaku Deli Shop Attendant:
“….sehari bakery ini biasanya dibuat delapan roti aja,
soalnya kalau lebih dari delapan, lebihnya kebanyakan,
aturannya segitu.”
Tetapi jika hotel sedang low season satu hari juga bisa hanya
produksi lima sampai enam saja. Hal ini menghindari terlalu banyaknya
item yang tersisa. Hal inipun dipertegas oleh chef Endra selaku chef pastry:
“....produksi bakery ini dilihat dari tingkat hunian hotel,
kalau tinggi buatnya banyak,bisa lebih dari delapan juga, tapi
kalau rendah buatnya ya hanya lima sampai enam pieces per
item.”
ȗ

3.1.3 Menu Mix (MM)
Komponen lainnya adalah Menu mix, Menu Mix merupakan analisis
mengenai permintaan pelanggan atau analisis mengenai kesukaan
pelanggan atas menu yang dipilih untuk dibeli lalu dikonsumsi. Menu Mix
ini berupa persentasi dan dapat dihitung dengan komponen – komponen
menu engineering lainnya.
No cover per item
X100(%)
Jml no cover

Pada menu item Ham & Cheese Bun
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183 x 100
= 8,3523
2191

Pada menu item Doughnut
143 x 100
= 6,5267
2191

Pada menu item Pizza
69 x 100
= 3,1492
2191
ȗ

Pada menu item Plain Croissant
74

x 100
= 3,3774
2191

Jumlah produksi bakery yang diproduksi dalam satu bulan pada satu
jenisnya, dibagi jumlah produksi keseluruhan produk bakery dalam satu
bulan, dalm prosentase. Hal ini untuk melihat berapa besar prosentase tiap
satu jenis bakery produk – produk outlet pastry digemari oleh konsumen.
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3.1.4 Selling Price (SP)
Selling Price atau harga jual merupakan beban nominal yang
dikenakan pada suatu produk yang telah ditetapkan berdasarkan pemilihan
harga bahan baku. Semakin dipilih harga bahan baku yang mahal dan
berkualitas tinggi maka harga jual pun akan mahal.

FC x 100
30

Pada menu item Ham & Cheese Bun
4200 x 100
= 14000
30
ȗ

Pada menu item Doughnut
4050 x 100
= 13500
30

Pada menu item Pizza
4500 x 100
= 15000
30
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Pada menu item Plain Croissant
4050 x 100
= 13500
30

FC biaya yang dikeluarkan untuk membuat satu buah dari satu produk jenis
bakery dengan menghitung FC (30 %) yang sudah ditetapkan maka
diketahui beban biaya / penetapan harga untuk menjual satu buah produk
(satu jenisnya) yaitu SP.
3.1.5 Contribusi Margin (CM)
Contribusi Margin merupakan hasil dari pengurangan Selling Price
dengan Food Cost. Contribusi Margin juga merupakan analisis dari
Contribusi Margin atas semua menu (analisis ini menggunakan penyusunan
item harga).
ȗ

Dibawah ini terdapat dua rumus, satu untuk menghitung CM pada
item dan satunya untuk menghitung CM pada menu.

REV – Menu Cost

SP – FC

Pada menu item Ham & Cheese Bun
2562000 – 768600
= 1793400

14.000 – 4200
= 9800

Pada menu item Doughnut
1930500 – 579150

13500 – 4050

= 1351350
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Pada menu item Pizza
1035000 – 310500

15.000 – 4500

=724500

= 10500

Pada menu item Plain Croissant
999.000 – 299.700

13.500 – 4050

=699300

= 9450

Pendapatan

harus selalu dikurangi biaya produksi agar terus dapat

berproduksi bakery. Untuk mengetahui contribusi margin dalam menu satu
jenis produk dalam sebulan maka dapat dihitung dengan pendapatan dari
satu jenis produk (dalam satu bulan) dikurangi biaya yang dikeluarkan
untuk membuat satu jenis bakery (satu bulan), adanya perhitungan ini,
ȗ

agar pendapatan yang dihasilkan tidak terpakai oleh biaya – biaya lain
selain proses produksi, sehingga pendapatan tersebut terpakai. Pendapatan
tetap terjaga dan dapat digunakan lagi untuk proses produksi pada periode
berikutnya.
Untuk mengetahui contribusi margin dalam item, satu buah dari satu jenis
produk dikurangi food cost yang merupakan biaya yang dikeluarkan untuk
satu buah dari satu jenis bakery dengan perhitungan ini maka diketahui
contribusi margin dari setiap produk, dihitungnya juga dari tiap produk.
Jika sudah sampai pada pengklasifikasian, contribusi margin dalam item
ini dapat dilihat apakah klasifikasi produk tersebut bagus atau belum, tentu
saja pengaruhnya juga dari penetapan harga yang ditentukan.
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3.1.6 Menu Clasification
Menu classification merupakan pengelompokkan menu pada kategori
– kategori tertentu. Dalam menentukan kategori tersebut digunakan
perhitungan juga, sehingga hasilnya dapat dibandingkan. Terdapat empat
kategori dari yang tertinggi sampai terendah yaitu star, horse, puzzle dan
dog.
3.1.7 Average MM dan Average CM
Hasil dari perbandingan yang digunakan untuk menentukan apakah
kategori suatu produk tersebut, apakah star, horse, puzzle atau dog
merupakan perbandingan dari nilai Average Menu Mix dibanding nilai
Menu Mix yang berupa persentasi. Nilai pada Average Contribusi Margin
dibanding nilai Contribusi Margin pada item.
ȗ

Average Menu Mix:

Average Contribusi Margin:

70(%) X Jml MM
Menu Item

Jml CM Menu
Jml No Cover

70(%) x 100

21.040.600

18

2191

= 3,8888

= 9603,194

Dari perhitungan diatas didapat Average Menu Mix yaitu sebesar 3, 8888,
sedangkan Average Contribusi Margin sebesar 9603,194. Melihat hasil
perhitungan diatas maka pada Average Menu Mix diperbandingkan dengan hasil
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Menu Mix pada suatu item yang sudah diketahui yang dapat dilihat melalui tabel
pada bulan September.
Seperti contoh dibawah ini :
Pada menu item Ham & Cheese Bun hasil Menu Mixnya pada bulan
September adalah 8,3523. Setelah terlihat hasil perbandingan dari Average Menu
Mix : Menu Mix per item yaitu 3,8888 : 8,3523 maka yang didapat adalah untuk
menu item Ham & Cheese Bun diatas rata – rata, maka MM Kategorinya adalah
H (high). CM Kategori pada menu item Ham & Cheese Bun ini adalah H (high)
karena perbandingan dari Contribusi Margin (Item) dengan Average Contribusi
Margin. Average CM sebesar 9603,194 : 9800 hasilnya diatas rata – rata. H
bertemu H maka dapat dikelompokkan kedalam suatu kategori Star.
Pada menu item Doughnut hasil Menu Mixnya pada bulan September
adalah 6,5267. Setelah terlihat hasil perbandingan dari Average Menu Mix : Menu
ȗ

Mix per item yaitu 3,8888 : 6,5267 maka yang didapat adalah untuk menu item
Doughnut diatas rata – rata, maka MM Kategorinya adalah H (high). CM Kategori
pada menu item Doughnut ini adalah L (low) karena perbandingan dari Contribusi
Margin (Item) dengan Average Contribusi Margin. Average CM sebesar 9603,194
: 9450 hasilnya dibawah rata – rata. H bertemu L maka dapat dikelompokkan
kedalam suatu kategori Horse.
Pada menu item Pizza hasil Menu Mixnya pada bulan September adalah
3,1492. Setelah terlihat hasil perbandingan dari Average Menu Mix : Menu Mix
per item yaitu 3,8888 : 3,1492 maka yang didapat adalah untuk menu item Pizza
dibawah rata – rata, maka MM Kategorinya adalah L (low). CM Kategori pada
menu item Pizza ini adalah H (high) karena perbandingan dari Contribusi Margin
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(Item) dengan Average Contribusi Margin. Average CM sebesar 9603,194 :
10500 hasilnya tentu diatas rata – rata. L bertemu H maka dapat dikelompokkan
kedalam suatu kategori Puzzle.
Pada menu item Plain Croissant hasil Menu Mixnya pada bulan September
adalah 3,3774. Setelah terlihat hasil perbandingan dari Average Menu Mix : Menu
Mix per item yaitu 3,8888 : 3,3774 maka yang didapat adalah untuk menu item
Plain Croissant dibawah rata – rata, maka MM Kategorinya adalah L (low). CM
Kategori pada menu item Plain Croissant ini adalah L (low) karena perbandingan
dari Contribusi Margin (Item) dengan Average Contribusi Margin. Average CM
sebesar 9603,194 : 9450 hasilnya tentu dibawah rata – rata. L bertemu L maka
dapat dikelompokkan kedalam suatu kategori Dog.
Setelah melihat hasil klasifikasi dari empat produk bakery yang mewakili
produk – produk bakery lain yang dicantumkan dalam tabel, maka hasil klasifikasi
ȗ

yang menunjukkan bahwa produk tersebut tidak bagus kategorinya adalah Plain
Croissant yang disebutkan bahwa klasifikasi kategori Dog.
Terdapat beberapa contoh produk bakery yang diambil oleh penulis
sebanyak 18 item yang dihasilkan outlet pastry JW Marriott Surabaya yaitu,
Banana Choco Bun, Banana Cheese Bun, Ham & Cheese Bun, Cheese Roll,
Doughnut, Rhum Raisin, Srikaya, Garlic Bread, Pizza, Cheese Pillow, Milky
Bread, Caramel Bread, Plain Croissant, Chocolate Croissant, Almond Croissant,
Cheese Croissant, Raisin Danish, Fruit Danish yang telah dihitung dengan
menggunakan menu engineering, sehingga diketahui satu per satu dari 18 item
manakah yang lebih memberikan profit maupun manakah yang sangat digemari
konsumen. Berikut contoh hasil perhitungan 18 item kue bakery yang
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menggunakan cara – cara yang sudah dijelaskan diatas dengan menggunakan
rumus – rumus Menu Engineering.

ȗ
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3.2

Penjelasan Mengenai Data Menu Engineering
Setelah dihitung menggunakan rumus – rumus sederhana maka dapat

diketahui adanya perubahan atau tidak ada, pada setiap item yang dinyatakan
dalam salah satu dari empat kategori dalam periode bulan September sampai
dengan bulan November pada outlet pastry JW Marriott Surabaya. Hal ini
dijelaskan oleh Chef Endra sebagai berikut:
“….pengujian untuk kue bakery kalau di pastry biasanya dua
bulanan, baru akan kelihatan, produk itu bagus apa gak. Kalau
jelek, ya, dihapus terus diganti item yang lain, yang baru, jelek
dalam artian sangat minim peminatnya atau hamper gak ada sama
sekali.”
Produk Plain Croissant ini tetap diproduksi meskipun hasil klasifikasinya
Dog, dikarenakan masih adanya peminat pada produk ini, produk ini tidak semata
– mata dihapus atau diganti tetapi outlet pastry ini memantau minat konsumen
terhadap produk yang satu ini dan ternyata masih ada permintaan akan produk
ȗ

tersebut. Konsumen yang membeli produk Plain Croissant ini adalah espatriat
yang memang cocok dengan lidah mereka. JW Marriott tidak ingin kehilangan
konsumennya maka cara itulah yang digunakan dengan mempertahankan produk
tersebut.
Produk lain yang klasifikasinya Star, Puzzle maupun Horse tidak ada
perubahan misalnya dinaikkan harganya sedikit demi sedikit atau diganti bahan
bakunya, hanya outlet ini tetap menjaga kualitas produknya, agar selalu dapat
dipercaya oleh konsumen walaupun konsumen Deli Shop sifatnya konstan.
Konsumen di Deli Shop ada juga yang dari airlines, para pramugari membeli
bakery ini untuk cemilan mereka didalam pesawat sebelum melanjutkan
perjalanan ketujuan berikutnya. Tamu yang menginap di Hotel ini juga membeli
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produk bakery ini untuk dibawa jalan – jalan atau sekedar dikonsumsi di kamar
mereka. Dalam tabel tersebut menu mix merupakan tingkat peminatan konsumen
terhadap suatu produk dalam bentuk persentase. Kontribusi pada tiap – tiap
itempun perlu dilihat, kedua hal tersebut harus diamati seksama karena tidak bisa
hanya salah satu. Outlet Pastry ini jarang mengalami kelebihan dalam produksi
perharinya jika ada, produk tersebut langsung dibuang karena bakery harus selalu
fresh jika tidak, tentu mempengaruhi cita rasanya yang enak. Jarang mengalami
kelebihan karena produknya juga dialokasikan ke restoran pavilion yaitu yang
sifatnya buffet. Hal ini dikemukakan juga oleh chef Endra:
“...jarang mengalami kelebihan produksi karena selain disesuaikan
dengan tingkat hunian hotel, produknya gak hanya di deli shop tapi
juga ke pavilion restoran, yang memang menu buffetnya tersedia
bakery.”

Dilihat dari nilai nominalnya tentu saja outlet ini rugi, namun outlet ini
ȗ

memiliki cara untuk mengatasi kerugian dengan cross selling pada item yang
memberi nilai lebih pada outlet ini, sehingga ada keseimbangan didalamnya.
Dari data di atas maka diadakan suatu analisa pada produk bakery selama
bulan September sampai November dengan menggunakan Menu Engineering,
sebagai berikut:
Tabel 3.2
Menu klasifikasi Produk Bakery Pastry
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NO

MENU ITEM

SEPTEMBER

OKTOBER

NOVEMBER

1

Banana Choco Bun

Horse

Horse

Horse

2

Banana cheese Bun

Horse

Horse

Horse

3

Ham & Cheese Bun

Star

Star

Star

4

Cheese Roll

Star

Star

Star
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5

Doughnut

Horse

Horse

Horse

6

Rhum Raisin

Horse

Horse

Horse

7

Srikaya

Horse

Horse

Horse

8

Garlic Bread

Horse

Horse

Horse

9

Pizza

Puzzle

Star

Star

10

Cheese Pillow

Star

Star

Star

11

Milky Bread

Horse

Horse

Horse

12

Caramel Bread

Horse

Horse

Horse

13

Plain Croissant

Dog

Dog

Dog

14

Chocolate Croissant

Puzzle

Star

Puzzle

15

Almond Croissant

Puzzle

Puzzle

Puzzle

16

Cheese Croissant

Puzzle

Star

Puzzle

17

Raisin Danish

Puzzle

Puzzle

Puzzle

18

Fruit Danish

Star

Puzzle

Puzzle

Sumber : Outlet Pastry JW Marriott Hotel Surabaya

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa:
ȗ

Pada item Banana Choco Bun, Banana Cheese Bun, Doughnut, Rhum
Raisin, Srikaya, Garlic Bread, Milky Bread, Caramel Bread pada bulan
Semptember sampai November tidak mengalami perubahan tetap pada klasifikasi
Horse, dimana dapat terus dipertahankan karena minat dari konsumen masih
banyak pada item ini dan bisa menjadi star apabila dinaikkan harganya sedikit
demi sedikit.
Pada item Ham Cheese Bun, Cheese Roll, Cheese Pillow pada bulan
September sampai November tidak mengalami perubahan tetap pada klasifikasi
Star, dimana kualitas harus dipertahankan dan naikkan harga jika perlu.
Pada item Almond Croissan dan, Raisin Danish pada bulan September
sampai November tidak mengalami perubahan tetap pada klasifikasi Puzzle,
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apabila item ini dapat memberikan ciri khas untuk hotel maka kualitasnya dapat
ditingkatkan maka dapat naik setingkat.
Pada item Pizza dibulan September sampai November mengalami
perubahan semakin meningkat dari klasifikasi Puzzle menuju Star, perlu
dipertahankan sebab peningkatan yang didapat memberikan keuntungan untuk
hotel.
Pada item Choco Croissant dan

Cheese Croissant dibulan September

sampai November mengalami naik turun dari klasifikasi Puzzle – Star – Puzzle,
produk ini masih bisa dipertahankan karena kedudukannya yang tidak terlalu
merugikan hotel.
Pada item Fruit Danish dibulan September sampai November mengalami
perubahan semakin menurun dari klasifikasi Star menuju Puzzle, ini kebalikkan
dari item Pizza. Item ini perlu diteliti lagi sebab jika semakin menurun lebih baik
ȗ

dihapus dan diganti item baru yang dapat memberikan keuntungan bagi hotel.
Pada item Plain Croissant dibulan September sampai November tidak ada
perubahan dalam arti peningkatan maupun penurunan tetap pada klasifikasi Dog.
Seharusnya dihapus dan diganti item baru yang dapat memberikan keuntungan
bagi hotel. Seperti yang telah diungkapkan oleh staff pastry:
“…Kalau produk itu jelek, maksudnya jelek itu tidak memberikan
kontribusi yang bagus untuk outlet buat apa dijual lagi, lebih baik
diganti item baru, tapi selama masih ada peminatnya sebisa
mungkin tetap dipertahankan, itu kan berarti kita berusaha
memenuhi selera konsumen.”
Dengan adanya Menu Engineering ini dapat memudahkan outlet pastry
dalam memilah - milah suatu item untuk dipantau, memudahkan untuk mendata
dan mencari data tentang produk pastry yang diperlukkan sewaktu – waktu.
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BAB IV
PENUTUP

4.1. Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan mengenai Menu
Engineering penelitian ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
Dalam memenangkan suatu persaingan didunia bisnis umumnya, didunia
kuliner bakery khususnya yang tidak hanya mengandalkan citarasa saja, tetapi
juga dengan memperhatikan beban nominal yang dibebankan pada konsumen dan
jenis bakery yang bermacam – macam yang memenuhi selera konsumen JW
Marriott benar – benar dapat memenuhi selera pasar karena masih banyaknya
konsumen yang membeli produk di Deli Shop Hotel JW Marriott Surabaya.
Menu engineering ini digunakan oleh JW Marriott sebagai pemilihan suatu
ȗ

produk yang dijual dan yang akan dijual dan akan terus dijual selama produk item
tersebut memberikan kontribusi yang baik bahkan sangat baik bagi outlet dan
hotel. Menu engineering ini sangat berpengaruh untuk sirkulasi pergantian suatu
produk sehingga konsumen tidak bosan dengan produk yang ditawarkan oleh JW
Marriott. Kualitas produk bakery JW Marriott dapat terus terjaga dengan baik
dengan mengacu pada Menu Engineering.

4.2. Saran
Untuk dapat terus bersaing JW Marriott harus selalu fokus dan mempunyai
kebijakan yang memenuhi selera pasar dan merupakan ciri khas dari hotel
tersebut, maka penulis dapat sedikit memberikan sumbangan ide, diantara adalah:
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1. Perlu peningkatan komunikasi antar outlet, sehingga jika ada produk
baru yang dijual di deli shop, dari outlet lain bisa mengenalkan dan
mempromosikan produk baru tersebut kepada tamu. Hal ini tidak lain
untuk mengenalkan maupun mengingatkan konsumen bahwa JW
Marriott memiliki Deli Shop. Ini juga berpengaruh semakin banyaknya
konsumen yang membeli produk bakery JW Marriott Surabaya.
2. Menu Engineering yang sudah digunakan sebaiknya selalu digunakan
karena dengan Menu Engineering tersebut dapat dilihat suatu gambaran
pada masing – masing produk yang menjelaskan apakah produk tersebut
masih layak jual atau tidak.
3. Pada produk yang menunjukkan sudah tidak layak jual, tidak ada
konsumen yang berminat pada produk tersebut, dapat diganti dan dicoba
dengan menu yang konsumen sebelumnya pernah cari di deli shop
ȗ

namun tidak ada. Itu menunjukkan bahwa JW Marriott dapat memenuhi
keinginan konsumen.
4. Pengontrolan dalam pembuatan kue baker agar tidak ada bahan yang
terbuang percuma, karena ini sama dengan pemborosan sedangkan
pemasukkan belum ada.
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LAMPIRAN

Srikaya, Cheese Roll, dan Rhum Raisin
ȗ

Garlic Bread, Soft Roll Pizza, Chicken Floos
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Banana Cheese Bun, Plain Roll, Banana Chocolate Bun

Ǣ

Ham & Cheese Bun, Mocca Chocolate Stick, Beef Bread
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Cheese Bread, Milky Bread, Caramel

Ǣ

Fruits Danish, Raisin Danish
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Plain Croissant, Almond Croissant, Cheese Croissant, Chocolate Croissant.

Ǣ

Doughnut, Garlic Bread.
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