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ABSTRAKS 

Sebagai kota bisnis, banyak wisatawan berkunjung ke Surabaya baik untuk 
kepentingan bisnis maupun berwisata. Untuk mendukung aktivitas tersebut, 
fasilitas hotel berbagai kelas terdapat di Surabaya dan menghendaki restoran yang 
menjual makanan dan minuman yang enak dan menarik sehingga perusahaan 
hotel dapat memperoleh keuntungan sesuai dengan yang diinginkan. Oleh sebab 
itu produk yang dihasilkan harus berkualitas dan pelayanan yang baik. Salah satu 
restoran hotel berbintang empat di kota Surabaya adalah Tulipe Restaurant 
Surabaya. Di dalam industri perhotelan dan restoran, ada suatu siklus 
pengendalian rotasi makanan yaitu dengan menggunakan Menu engineering 
secara berkala mampu membantu membuat keputusan untuk menyusun strategi 
penjualan. Sehingga timbul masalah “Bagaimana pemanfaatan menu engineering 
dalam penyusunan makanan di Tulipe Restaurant Golden Tulip Legacy Surabaya 
Hotel” hingga dapat mengetahui solusi dan tindak lanjut yang harus dilakukan 
untuk meningkatkan penjualan menu selanjutnya. 

Dalam penelitian ini penulis memakai metode penelitian deskriptif-kualitatif 
memudahkan peneliti dalam mengolah data penelitian secara dalam dan 
terperinci. Narasumber yang dipilih oleh penulis yaitu Outlet Manager, Food and 
Baverage Manager, dan Executive Chef. Penulis mengolah data penelitian dengan 
mewawancarai narasumber sesuai dengan Pedoman Wawancara yang telah dibuat. 
Lalu wawancara tersebut penulis analisa lebih dalam dengan membandingkannya 
dengan teori yang ada dan hasil observasi yang telah penulis lakukan di Tulipe 
Restaurant adalah bahwa menu engineering ini memang menjadi titik acuan atas 
pengambilan keputusan mengenai restoran dan seisinya dan harapannya sumber 
daya manusia yang dimiliki mampu menunjang operasional restoran.  

Menu engineering bermanfaat dalam banyak hal termasuk mengetahui 
sudah berapa banyak item menu yang terjual dalam suatu periode, mengetahui 
sudah berapa banyak tingkat keuntungan yang didapat. Dengan begitu perlu 
adanya pengambilan keputusan untuk meningkatkan pendapatan dengan 
menyusun menu baru. tips untuk menyusun menu menurut Golden Tulip Legacy 
Surabaya Hotel yaitu pertama-tama harus melihat kecocokan dan keselarasan rasa 
yang diberikan tiap kategori dan tiap menu-menunya dapat mengacu pada menu 
engineering dan selanjutnya perlu melihat kompetitor yang ada untuk melakukan 
perbandingan kualitas, harga, rasa, dan sebagainya. Berdasarkan dari hasil menu 
engineering, kiat menyusun menu dan dengan memperhatikan faktor-faktor yang 
mempengaruhinya barulah Tulipe Restaurant milik Golden Tulip Legacy 
Surabaya Hotel memtuskan untuk mengeluarkan paket menu buffet. 
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