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BAB 3 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

3.1 Simpulan 

Manajemen hotel perlu membuat sebuah perencanaan keuangan yang 

optimal sehingga tidak terjadi kelebihan biaya yang dapat menimbulkan kerugian 

hotel. Pembuatan budget harus diiringi dengan business plan yang terarah dan 

ditunjang dengan forecast mingguan atau bulanan. Sehingga akan memacu kita 

dalam meraih budget profit yang ditentukan. 

Perhitungan biaya amat penting dilakukan bagi kitchen section. Karena 

dengan menggunakan system atau analisa perhitungan biaya, maka kelancaran 

operasional di kitchen section akan terjaga dari hal-hal yang bisa berakibat fatal 

terhadap perhitungan cost / biaya secara keseluruhan. 

Jika food cost sudah di kontrol, maka biaya pengeluaran dan pemasukan 

akan berjalan seimbang artinya bahwa menjaga standard food cost akan membantu 

untuk mengontrol cost, harga dan keuntungan.  

Pengefisienan sistem perhitungan biaya juga akan membuka ruang sehingga 

tahu kelemahan - kelemahan yang terjadi, terlihat dari sistem yang baik didalam 

pembelian dan penyimpanan akan terkontrol dengan sendirinya. Misalnya dari 

pembelian yang tidak perlu atau penyimpanan yang tidak akurat, sehingga diketahui 

barang - barang yang terbuang terlalu banyak. 

Dengan tingkat kenaikan setiap tahunnya dan ketatnya persaingan bisnis 

perhotelan, maka agar biaya yang dikeluarkan menjadi optimal perlu menekankan 

pentingnya efisiensi dan efektifitas biaya tanpa mengurangi kualitas makanan yang 

diberikan kepada tamu.  
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3.2  Saran 

Dengan bermacam-macam menu yang ada seorang koki harus 

berkonsentrasi dan tetap fokus saat bekerja agar dapat mempertahankan menu yang 

konsisten seperti menu yang telah tersedia dan bisa mejalankan standar resep yang 

telah ditetapkan oleh manajemen serta membuat menu dengan jumlah yang 

proposional (tidak lebih dan tidak kurang) 

Penyediaan barang berpengaruh terhadap kemudahan dan efisiensi dalam 

perhitungan biaya juga lebih akurat untuk menjalankan pengendalian sistem yang 

benar. Food stock juga harus selalu dijaga sistemnya, seperti : 

1. Chiller dan freezer harus tetap dalam kondisi terkunci 

2. Membuat cost harus teliti dan seakurat mungkin 

3. Laporan pembukuan di setiap departemen harus selalu dikembangkan untuk 

memperlancar operasional hotel 

Jika hotel dalam kondisi yang turun, maka hendaknya semua karyawan 

menyadari dan membantu hotel agar mampu bersaing, yakni dengan memberikan 

kualitas pelayanan yang prima kepada tamu. 
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