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ABSTRAKSI 

 Tempat hiburan malam di Indonesia khususunya di Surabaya jumlahnya 

cukup banyak, tidak sedikit dari beberapa tempat hiburan malam berlomba-lomba 

untuk membuat suasana dan pelayanan terbaik bagi para pengunjung. Tidak 

terkecuali Kantor Club Surabaya, bisnis yang bergerak dalam bidang jasa meliputi 

Pub, Diskotik, Karaoke dan Restauran ini telah lama berkembang di Surabaya dan 

menjadi salah satu tempat hiburan malam bagi eksekutif-eksekutif muda. Tidak 

hanya menawarkan hiburan saja tetapi juga menawarkan makanan dan minuman 

untuk para pengunjung, oleh karena itu standarisasi kualitas food and beverage 

yang dijual lebih diperhatikan agar para pengunjung atau konsumen yang 

membeli tidak kecewa akan produk yang dibelinya. Permasalahan pada penelitian 

kali ini adalah bagaimana penguasaan produk knowledge dan skill oleh para 

bartender di Kantor Club Surabaya. 

 Pada penelitian kali ini, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif 

dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha 

menuturkan pemecahan masalah yang ada berdasarkan data-data, juga menyajikan 

data, menganalisa, dan menginterprestasikannya. Data yang dikumpulkan adalah 

berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka jugamenyajikan dengan opini 

(individu, kelompok, atau organisasi). Metode data yang dikumpulkan adalah 

observasi (melibatkan diri atau menjadi bagian dari lingkungan sosial atau 

organisasi yang diamati), wawancara melalui tanya jawab, dan penggunaan bahan 

dokumen untuk mendukung penelitian. 
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 Hasil dari penelitian ini adalah bahwa penguasaan produk knowledge dan 

skill diantara 3 bartender dan 1 Ass. Chief Bartender yaitu 2 bartender dan 1 

Ass.Chief Bartender sudahlah baik tetapi hanya ada 1 bartender saja yang tidak 

seberapa menguasai dalam pembuatan minuman. Hal ini dikarenakan waktu 

lamanya dia bekerja yang baru 2 tahun. Dari 3 bartender itu pun juga pernah 

mengalami kesalahan seperti lupanya bartender terhadap resep-resep minuman 

yang dijual. Biasanya resep yang lupa adalah resep-resep dari minuman yang 

jarang dipesan oleh tamu sehingga para bartender tidak sering membuat dan 

semakin lama akan semakin lupa. Kurangnya sarana dan prasarana dari pihak 

manajemen untuk mengasah kemapuan para bartender membuat bartender merasa 

kesulitan untuk mengasah kemampuan untuk lebih baik lagi. Sehingga banyak 

bartender yang mencuri-curi waktu dan bahan sisa untuk dapat mengasah 

kemampuannya dalam membuat produk. Hal ini sangat merugikan perusahaan 

karena akan terhambatnya pelayanan terhadap tamu dan tamu akan merasa tidak 

puas terhadap pelayanan maupun produk yang dijual. 

 Upaya yang dapat dilakukan adalah, pemberian teori produk yang lebih 

mendalam mengenai produk knowledge dan bartender knowledge serta pelatihan 

terhadap skill para bartender agar dalam kegiatan operasionalnya para bartender 

lebih mantap lagi dalam membuat produk yang dijual kepada tamu sehingga tamu 

akan merasa puas akan produk yang dibelinya 
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