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BAB III 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

3.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil praktik kerja lapangan di hotel Fairfield by Marriott 

Surabaya pada pastry section, dalam penerapan global safety food pada 

produk  pastry serta penjelasan pada bab terdahulu, dapat ditarik kesimpulan 

bahwasanya hotel yang merupakan salah satu usaha yang bergerak dalam 

bidang pelayanan jasa dan harus memberikan pelayanan yang memuaskan 

secara keseluruhan sesuai permintaan tamu. Dapat ditarik kesimpulan hotel 

Fairfield by Marriott Surabaya, dalam menerapkan global safety food dalam 

kegiatan operasional dalam proses pembuatan makanan dan minuman masih 

belum dapat dikatakan 100% telah memenuhi persyaratan yang seharusnya 

dilakukan. Karena, melihat dari global safety food yang terjadi dilapangan, 

Pastry di hotel ini memiliki penerapan global food safety yang kurang baik, 

seperti: 

1. Personal Hygiene yang sangat buruk  yang dapat mengakibatkan 

makanan tercemar oleh bakteri ataupun virus, seperti: tidak 

menggunakan penutup kepala,tidak menggunakan sarung tangan 

dalam menyentuh makanan siap makan, tidak menggunakan 

pelindung hidung dan mulut, serta semua staff dan anak trainee 

diperkenankan membawa barang pribadi seperti handphone.  

2. Kurangnya peralatan yang mendukung dalam penyimpanan bahan 

baku mentah atau setengah jadi. Seperti thermometer suhu ruang 

serta pengukur kelembapan udara yang biasanya diletakkan di dry 

store. 
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3. Pada bagian area produksi, pastry kitchen memiliki beberapa sudut 

tempat yang sangat lembab sehingga memungkinkan serangga 

seperti kecoa berkembang biak. 

4. Kurangnya memperhatikan umur dari makanan ready to eat yang 

disimpan di dalam chiller. 

5. Pada saat penyajian makanan dan minuman tidak ada pengecekan 

suhu dalam setiap 20 menit hingga satu jam, untuk memastikan 

suhunya sesuai dengan pedoman global food safety. 

3.2 Saran 

Berikut adalah beberapa saran penulis dalam penerapan global food safety 

pada produk pastry di hotel Fairfield by Marriott Surabaya agar lebih 

berkembang untuk kedepannya :  

1. Bagi food handler dalam meningkatkan hygiene dan sanitation 

atas produk makanan dan minuman yang dihasilkan, diharapkan 

menggunakan atribut sesuai standart global food safety serta 

menjalankan SOP (standart operational procedure) yang berlaku 

di area kitchen secara konsisten.   

2. Sebaiknya, head chef dan food and beverage product team 

mengevaluasi ketersediaan peralatan dalam produksi terutama 

pada tahap penyimpanan bahan baku agar kualitas bahan baku 

yang tersimpan terjaga dengan baik. Untuk menjaga kualitas 

bahan baku dari vendor hingga bahan tersebut diolah.  

3. Apabila tidak memungkinkan dalam pengecekan suhu makanan 

dan minuman yang begitu banyak ragamnya, dapat mengambil 

cara alternatif yaitu mengganti makanan  dan minuman setiap satu 

jam dan apabila lebih dari empat jam makanan harus dibuang. 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TUGAS AKHIR PENERAPAN GLOBAL FOOD... GADIS VINETTA ANGELIA PUTRI



67 
 

 
 

4. Pengecekan kebersihan area kitchen setiap hari sangat disarankan 

oleh penulis dalam setiap selesai produksi, sehingga kemungkinan 

untuk area lembab dapat sedikit diminimalisir, serta pentingnya 

menanamkan hidup bersih pada setiap food handler yang bisa 

dilakukan setiap hari pada saat briefing. 

5. Sebaiknya tidak hanya membersihkan setiap sudut area kitchen, 

akan tetapi juga menata setiap bahan dan peralatan yang ada agar 

lebih tertata sehingga dapat memaksimalkan sterilisasi kitchen. 
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