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BAB 3 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

3.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada Bab 2 dapat disimpulkan bahwa : 

1. Kitchen Section sebagai organ produksi makanan di hotel tidak hanya 

bertanggung jawab untuk mengolah bahan baku hingga menjadi menu 

masakan yang siap dijual kepada tamu, melainkan juga memiliki tanggung 

jawab untuk melaksanakan kegiatan manajemen. Salah satu kegiatan 

manajemen yang berkaitan dengan kegiatan produksi makanan adalah 

pembelian atau belanja bahan baku kebutuhan memasak.  

2. Belanja bahan baku dilakukan dengan cara membuat market list. Market list 

merupakan formulir daftar pembelian atau belanja bahan-bahan makanan 

segar yang tidak bisa bertahan lama dan diperlukan untuk produksi harian 

bagian dapur.  

3. Dalam proses membuat market list, Kitchen Section membutuhkan 

koordinasi dan kerjasama dari Food and Beverage Department, Front Office 

Department, Purchasing Department, dan Receiving Section. Pelibatan 

departemen dan section lain dalam pembuatan market list merupakan 

serangkaian tahapan yang dimulai dari penentuan bahan baku yang akan 

dibeli, jumlah bahan baku yang akan dibeli, melakukan pemesanan kepada 

supplier, melakukan proses penerimaan barang, hingga kemudian pembelian 

bahan belanja diserahkan kepada Kitchen Section. 
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3.2 Saran 

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada Bab 2, beberapa saran yang dapat 

dikemukakan ialah sebagai berikut : 

1. Sebaiknya, masing-masing departemen dalam melaksanakan tugasnya 

diharapkan tidak lepas dari peraturan yang dibuat dalam Standard 

Operation Procedure (SOP). 

2. Untuk mengatasi kendala pada saat cek stock in hand sebaiknya, Kitchen 

Section berkoordinasi dengan Purchasing Department untuk meminta pihak 

supplier segera menginformasikan mengenai bahan belanja yang tidak dapat 

dipenuhi pada saat dilakukannya pemesanan, bukan pada saat pengiriman 

bahan belanja. 

3. Untuk mengatasi data BEO yang terlambat diinformasikan, Food and 

Beverage Department sebaiknya berkoordinasi dan bekerja sama dengan 

Marketing Department agar segera menghubungi dan meminta konfirmasi 

kepada client yang bersangkutan terkait dengan penyelenggaraan acara.  
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