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BAB 3 

PENUTUP 

 

3.1 Simpulan 

Setelah penulis melakukan Praktik Kerja Lapagan di Singgasana Hotel 

Surabaya selama 4 (empat) bulan banyak sekali pengalaman yang didapatkan. 

Singgasana Hotel Surabaya merupakan salah satu hotel resort berbintang 4 di 

Surabaya. Hal itu di dukung dengan manajemennya dan tenaga kerja profesional 

sesuai dengan bidangnya masing – masing.  

Peranan pastry section di Hotel Singgasana Surabaya sangat menunjang 

kelancaran operasional hotel terutama pada bagian kitchen.Peran kinerja bagian 

pastry yaitu membuat dan menyiapkan aneka cake, bread, dessert, dan 

snack.Dengan menajemen pengelolaan hotel yang baik terjadi kombinasi kerja 

antar bagian yang saling mendukung dan melengkapi sehingga pendapatan hotel 

meningkat berkat produk-produk yang dihasilkan salah satunya pastry section. 

Kinerja karyawan pastry di Hotel Singgasana Surabaya bekerja sesuai 

standar kerja (SOP) yang ditetapkan hotel untuk menunjang profesionalitas 

mereka karena harus memahami apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya.  

Strategi untuk mendapat produk dengan kualitas terbaik yaitu dengan memahami 

keinginan tamu dan melakukan pengolahan produk sebaik mungkin sehingga 

produk yang dihasilkan berkualitas. 

Upaya meningkatkan dan menjaga kualitas produk pastry section Hotel 

Singgasana Surabaya yaitu dengan mempertahankan proses produksi sesuai 

standar SOP yang sudah ada dan mengembangkan produk yang belum dipahami.  

Kepuasan tamu ditentukan oleh dua faktor yaitu adanya variasi food and 

beverage serta kualitas pelayanan yang diberikan. Upaya karyawan pastry dalam 

mengatasi kendala pada saat operasional (kegagalan produk) yaitu dengan cara 

memahami kendala yang sedang terjadi dan bersikap tenang mengatasi kendala 

produk bersama-sama sehingga dapat ditemukan solusi dan diatasi 
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3.2 Saran 

Pastry section di Singgasana Hotel Surabaya telah melaksanakan tugas 

dan kewajiban dengan baik, dan pembagian tugas antar bagianpun cukup baik 

karena telah terorganisir dan dinilai proposional dalam setiap pembagian tugasnya 

sehingga semua tujuan yang menjadi target manajemen dapat terpenuhi.  

Berdasarkan data yang penulis dapatkan, maka dapat disampaikan saran-

saran untuk meningkatkan kualitas kerja dan pelayanan  sebagai berikut: 

1. Perlu adanya suasana dan komunikasi yang harmonis pada tempat 

kerja sehingga tidak menimbulkan kebosanan bagi para karyawan 

2. Tingkatkan rasa tanggung jawab terhadap pekerjaannya. 

3. Kekurangan peralatan sekiranya perlu ditambah demi kelangsungan 

kelancaran operasional. 

4. Penyimpanan produk jadi. Untuk menyimpan produk yang sudah jadi 

harus disimpan dengan hati-hati untuk menghindari produk rusak 

sebelum disajikan kepada tamu, salah satunya dengan menggunakan 

wrapingplastic, serta menyimpannya di tempat yang tepat. Setiap 

karyawan dibekali dengan kemampuan menyimpan produk jadi sesuai 

dengan prosedur.  

5. Kondisi area kerja terutama oven room masih kurang dari standar. 

Suhu dalam ruangan tersebut sangat panas dan berakibat pada proses 

produksi yang kurang maksimal. Adonan yang akan diproses tidak bisa 

memberikan hasil sesuai yang diharapakan karena pengaruh suhu 

panas dalam ruangan. Dalam hal ini pastry section harus bekerjasama 

dengan engineering departemen dalam perbaikan dan pengaturan suhu 

ruangan. 

 

 

 

 

 




