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BAB I PENDAHULUAN  

  

1.1  Latar Belakang  

Di era modern seperti ini banyak negara semakin maju diberbagai bidang 

mulai dari perdagangan, industri, dan pariwisata. Dunia pariwisata mendapat 

apresiasi yang positif tersendiri dari berbagai negara belahan dunia khususnya di  

Indonesia. Menurut undang-undang tahun 2009 tentang kepariwisataan ‘pariwisata 

adalah berbagai macam kegiatan yang didukung beberapa fasilitas pelayanan yang 

disediakan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah daerah, dan 

pengusaha’. Menurut (Mathieson&Wall:1982) ‘pariwisata merupakan kegiatan 

serangkaian aktivitas yang berupa aktivitas perpindahan orang untuk sementara 

waktu ke suatu tujuan di luar tempat tinggal maupun tempat kerjanya, aktivitas yang 

dilakukanya selama tinggal di tempat tujuan tersebut dan kemudahan-kemudahan 

yang disediakan untuk memenuhi kebutuhanya baik selama dalam perjalanan 

maupun di lokasi tujuanya’.  

Pariwisata di Indonesia sendiri sekarang menjadi fokus pemerintah agar 

dapat memiliki daya tarik tersendiri dimata wisatawan mancanegara dan lokal. 

Kekayaan alam dan budaya yang dimiliki Indonesia menjadi asset penting dalam 

pariwisata Indonesia. Selain kekayaan alam dan budaya yang dimiliki Indonesia 

merupakan negara di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di 

antara daratan benua Asia dan Australia, serta antara Samudra Pasifik dan Samudra 

Hindia. Indonesia adalah Negara kepulauan terbesar terbesar di dunia yang terdiri 

dari 17.504 pulau. Dengan kekayaan alam yang dimiliki dan letak yang strategis 

secara geografi bukan tidak mungkin pariwisata Indonesia dapat menjadi salah satu 

pariwisata terbesar di dunia. Mengenai hal ini pemerintah Indonesia berbondong 

bondong untuk memfokuskan terhadap pembangunan infrastruktur sarana dan 

prasarana uuntuk menunjang pengembangan pariwisata di daerah seluruh 

Indonesia. Dengan peran pemerintah yang ikut adil dalam usaha-usaha 

pengembangan pariwisata di Indonesia ini akan menjadi hal positif untuk wisatawan 



IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA  

  

2  

  

TUGAS AKHIR   SISTEM PENYIMPANAN BAHAN ...  MOCH. ARIZKY EPRIYANTO  

lokal maupun mancanegara. Mereka tidak perlu khawatir lagi dengan akses yang 

sangat sulit atau susah dijangkau di beberapa objek wisata.  

Dengan banyaknya potensi yang dimiliki Indonesia untuk 

mengembangkan pariwisata. berbagai hal juga perlu diperhatikan pemerintah 

maupun pihak pengembang pariwisata untuk menunjang berbagai kegiatan 

berpariwisata. Mulai dari memperhatikan kebutahan wisatawan seperti barang 

maupun jasa. Banyak hal yang perlu diperhatikan selama kegiatan pariwisata 

pasalnya pariwisata membutuhkan berbagai kegiatan dalam pelakasanaan wisata 

itu. Kegiatan yang bisa menjadi faktor penujang pariwisata ialah penginapan, wisata 

kuliner, paket perjalanan wisata, atraksi/hiburan, kerajinan daerah, dan budaya adat 

yang ada disuatu daerah tersebut. Dengan hal ini maka akan banyak muncul usaha 

pelayanan penyedia akomodasi penginapan dan restoran seperti hotel.   

Menurut Sulastiyono (2011) mendefinisikan pengertian hotel adalah suatu 

perusahaan yang dikelola oleh pemiliknya dengan menyediakan pelayanan 

makanan, minuman dan fasilitas kamar untuk tidur kepada orang-orang yang 

melakukan perjalanan dan mampu membayar dengan jumlah yang wajar sesuai 

dengan pelayanan yang diterima tanpa adanya perjanjian khusus. Banyak orang 

berpendapat mengenai pengertian hotel namun menurut Rumekso (2002:2) ‘Hotel 

adalah bangunan yang menyediakan kamar-kamar untuk menginap para tamu, 

makanan dan minuman, serta fasilitas-fasilitas lain yang diperlukan. Dikelola 

dengan managemen yang professional untuk mendapat keuntungan’.  

Industri perhotelan sendiri memiliki peran yang sangat signifikan dalam 

perkembangan pariwisata di Indonesia bahkan di dunia. perkembangan perhotelan 

menjadi acuan terhadapan perkembangan pariwisata dimana dilakukan secara 

professional dan didukung oleh tenaga kerja yang memiliki kemampuan dengan 

baik dalam bidang perhotelan. Di Indonesia sendiri sudah banyak sekali hotel-hotel 

berdiri perkembangan ini sangat cepat mengikuti perkembangan pariwisata di  

Indonesia. Menurut badan pusat statistik Indonesia tahun 2018 jumlah usaha 

penyedia akomodasi Indonesia di tahun 2018 tercatat sebanyak 28.230 usaha 
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dengan jumlah kamar tersedia mencapai 712.202 kamar. Berikut tabel jumlah 

penyedia akomodasi menurut Badan Pusat Statistik Indonesia.  

Tabel 1.1  

JUMLAH USAHA PENYEDIA AKOMODAASI DI INDONESIA TAHUN  

2018  

 Jenis Akomodasi     Jumlah Usaha    Jumlah Kamar  

 Hotel Berbintang     3.314    278.522 unit  

 Hotel Non    

bintang/melati  

 11.981    259.326 unit  

 Akomodasi Lainya     12.935    112.315 unit  

 Jumlah     28.230    712.202 unit  

(Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia 2018)  

Dari data di atas sudah sangat jelas kebutuhan jasa akomodasi penginapan 

memiliki dampak yang sangat signifikan untuk mendukung perkembangan 

pariwisata di Indonesia. Namun seiring berkembangnya jaman selain suatu daerah 

yang mengandalkan pariwisatanya sebagai andalanya, hotel juga mulai berkembang 

di kota-kota metropolitan. Tentunya berbeda dengan hotel yang berada di kawasan 

pariwisata dengan hotel yang berada di kawasan kota metropolitan. Semuanya 

menyesuaikan kebutuhan pasar masing-masing ketika perkembngan hotel itu 

tumbuh di kota metropolitan target pasar yang ingin dituju bukan lagi para 

wisatawan namun orang-orang yang jauh dari rumah dan memiliki kepentingan 

bisinis di kota tersebut. Namun pada akhirnya kebutuhan pasar bisa dijadikan 

sebagai untuk mengikuti perkembangan yang ada. Tidak hanya menjual kamar 

namun hotel-hotel di kota metropolitan mulai melakukan penawaran fasilitas lain 

seperti meeting room dan ballroom. Sasaran yang dituju adalah orang orang yang 

memiliki keperluan bisnis dan keperluan acara-acara besar. Khususnya di Surabaya 

sudah banyak sekali hotel-hotel yang telah berdiri dan menawarkan fasilitas 

tambahan selain menjual kamar.  

Surabaya merupakan salah satu kota terbesar di Indonesia. Hal ini 

membuat Surabaya memiliki potensi sebagai kota dengan tingkat aktivitas bisinis 

yang tinggi. Banyak sekali orang berbondong berpindah ke Surabaya untuk 
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menetap maupun keperluan bisnis. Dengan dukungan pemerintah dalam 

pembangunan insfrastruktur yang sangat pesat dan pembangunan gedung-gedung 

yang berfungsi sebagai tempat hiburan seperti mall, café, dan resto. Dengan ini 

bukan sesuatu yang tidak mungkin bagi Surabaya memiliki daya tarik tersendiri 

dimata para investor. Investor akan berlomba-lomba untuk membangun hotel bisnis 

di kawasan Surabaya untuk menunjang keperluan bisinis yang ada di Surabaya. 

Novotel Samator Surabaya Timur adalah salah satu hotel bintang 4 yang berdiri di 

kawasan Surabaya bagian timur. Dengan letak hotel yang berada dekat lokasi 

perindustrian memberikan paket-paket fasilitas penunjang dalam berbisnis seperti 

ballroom dan meeting room. Novotel Samator Surabaya Timur memiliki total 261 

kamar dengan berbagai klasifikasi ditambah dengan fasilitas penunjang lainya 

seperti bar, gym, spa, resto, dan swimming pool. Namun persaingan hotel yang 

semakin ketat hotel juga berfokus pada penjualan makanan dan minuman salah satu 

yang menjadi andalan dalam penjualan makanan dan minuman adalah food 

exchange dan damsole pool and bar yang langsung dikelola oleh food and beverage 

department.  

Menurut Ninemeier dan Hayes (2006) restoran adalah suatu operasi 

layanan makanan dan minuman yang mendatangkan keuntungan yang mana basis 

utamnya menjual makanan dan minuman kepada individu-individu dalam skala 

kecil. Food exchange menjadi salah satu restoran yang dimiliki oleh Novotel 

Samator. Food exchange sendiri dikelola langsung oleh food and beverage 

department yang terdiri dari food and beverage produk dan food and beverage 

service. Food and beverage service bertanggung jawab penuh dalam hal pelayanan 

terhadap tamu namun berbeda dengan food and beverage produk bertanggung 

jawab terhadap pembuatan makanan. Mengola berbagai jenis bahan makan menjadi 

sebuah makanan yang memiliki cita rasa yang tinggi. Food and Beverage produk 

bertanggung jawab mulai dari pengadaan, penyimpanan, pengelolaan dan 

penyajian. Namun seiring waktu bahan makanan yang semakin melonjak naik 

dengan begitu akan mempengaruhi nilai jual sebuah produk makanan di hotel.  
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Banyaknya permaslahan yang terjadi akibat ulah staf dalam mengelola maupun 

menyajikan makanan dapat mempengaruhi kepercayaan akan kualitas makanan 

yang mereka sajikan. Hal itu dapat disebabkan oleh waktu dan cara penyimpanan 

yang tidak sesuai dengan alur penyimpanan yang ada SOP. Dalam hal ini 

penyimpanan menjadi hal yang sangat perlu diperhatikan agar tidak terjadi 

kesalahan dalam penyajian atau pengelolaan makanan.  

Ruffino dan Bartono (2010 : 38) menyatakan bahwa ‘selain pengadaan 

oleh purchasing standart penyimpanan bahan makanan juga penting karena cara 

penyimpanan yang salah dapat mempengaruhi kualitas barang yang disimpan. store 

biasanya dipusatkan pada satu gudang milik kitchen yang di atur oleh storekeeper’. 

Karena hal itu penyimpanan perlu mendapat perhatian yang serius agar bahan 

makan tidak terkontaminasi terlebih dahulu sebelum diolah. Menurut Sarni (2017) 

dalam penelitiannya terhadap sistem penyimpanan dan kualitas produk yang di 

hasilkan dari sistem penyimpanan yang ada di Tom’s café tembilihan. Jenis 

penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

Tujuan penelitian diharapkan bisa bisa menjadi refrensi untuk restoran ataupun café 

dalam hal penyimpanan bahan makanan. Hasil penelitian ini adalah bagaimana 

sistem penyimpanan yang ada di Tom’s café dapat mempengaruhi kualitas sebuah 

produk. Mulai dari klarifikasi bahan makanan dan metode-metode dalam 

penyimpanan agar dapat menjaga kualitas dari bahan makanan tersebut dan 

menghasilkan kualitas produk yang berkualitas. Namun yang terjadi yang terjadi di  

Tom’s café tembilihan sistem penyimpananya sesuai dengan standart penyimpanan 

yang ada namun ada beberapa bahan makanan yang tidak sesuai dengan standart 

penyimpanan yang ada sehingga memerlukan perhatian khusus agar bahan 

makanan tersebut dapat bertahan lama dan tetap terjaga kualitasnya. Dari penjelasan 

dari penelitian yang diakukan oleh Sarni (2017) ada beberapa faktor yang dapat 

menghambat proses penyimpanan antara lain sumber daya manusianya yang belum 

dapat memahami alur penyimpanan yang benar atau bisa juga karena fasilitas hotel 

yang kurang memumpuni untuk penyimpanan bahan makanan.  
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Hotel Novotel Samator Surabaya Timur memiliki department food and 

beverage product yang didalamnya terbagi lagi menjadi beberapa section antara lain 

butcher, hot kitchen, cold kitchen, dan pastry. Di hot kitchen sendiri masih terbagi 

lagi menjadi 2 bagian yaitu main kitchen dan banquet kitchen. Di hot kitchen sendiri 

adalah bagian kitchen yang khusus menangani main course. Cara menyimpan bahan 

makanan di hot kitchen sendiri harus sangat berhati-hati karena banyak sekali jenis 

makanan yang perlu diperhatikan cara menyimpanya sebelum diolah dan juga harus 

didukung fasilitas yang memumpuni agar bahan makanan tetap segar dan tidak 

terkontaminasi oleh bakteri. Mualai dari menyimpan bahan makanan sebelum 

diolah dan menyimpan makanan yang sudah diolah. Hal ini perlu diperhatiakan agar 

kualitas dari sebuah produk tetap terjaga. dengan menyimpan bahan makanan 

dengan benar makan bahan makanan itu akan awet dan terjaga semua itu agar dapat 

meminimalisir pembengkakan biaya. Di dalam kitchen sendiri kita harus bisa 

berkreasi dengan bahan makanan yang kita punya agar dapat menjadikanya sebuah 

produk makanan yang memilki cita rasa yang tinggi.  

  

  

1.2 Rumusan Masalah  

  Penulis merumuskan masalah sebagai berikut.  

1. Bagaimana Proses Penyimpanan Bahan Makanan?  

2. Apa Saja Kendala-Kendala Dalam Proses Penyimpanan Bahan Makanan?  

  

1.3 Tujuan Penelitian  

   Maka dengan begitu penelitian ini memliki tujuan sebagai berikut.  

1. Untuk mengetahui alur dan proses penyimpanan bahan makanan  
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2. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam proses penyimpanan bahan 

makanan  

  

1.4 Manfaat  

   Adapun manfaat yang ingin dicapai, yaitu:  

   a. Manfaat Bagi Penulis  

1. Mendapat bimbingan, ilmu, dan kedisiplinan saat bekerja.  

2. Untuk mengetahui kegiatan bidang manajemen hotel yang diperoleh selama 

masa kuliah  

3. Mengetahui proses-proses kerja di hotel dan mendapata pengalaman bekerja 

secara langsung di dunia kerja yang sebenarnya.   

   b. Manfaat Bagi D3 Manajemen Perhotelan  

1. Universitas akan dapat meningkatkan kualitas kelulusan melalui 

pengalaman yang didapat selama melakukan penelitian   

2. Terjalinya kerjasama antara Universitas Airlangga Surabaya dengan 

Novotel Samator Surabaya Timur.  

  

c. Manfaat Bagi Fakultas  

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Universitas Airlangga 

khususnya Program Studi Diploma III Manajemen Perhotelan.  

2. Menjalin relasi baik antara pihak hotel dengan Fakultas Vokasi 

Universitas Airlangga dalam memberi ilmu kepada mahasiswa melalui 

program Praktik Kerja Lapangan.   
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3. Untuk mengetahui kebutuhan tenaga kerja yang diinginkan hotel 

untuk menyalurkan mahasiswa yang siap terjun kerja.  

d. Manfaat Bagi Hotel  

1. Sebagai pembantu dalam melancarkan operasional hotel.  

2. Untuk menjalin kerjasama antara hotel dengan pihak Universitas 

Airlangga.  

  

e. Manfaat Bagi Pembaca  

1. Menjadi informasi baru mengenai food and beverage produk  

2. Menjadi referensi bacaan bagi pembaca atau menjadikanya tambahan wawasan 

baru yang ditemui.  

3. Sebagai bahan bacaan mahasiswa Diploma III Program Studi Manajemen 

Perhotelan untuk pertimbangan sebelum melakukan Praktik Kerja Lapangan.  

1.5 Tinjauan Pustaka  

1.5.1 Pengertian Umum Mengenai Food and Beverage Product  

Rochman Arif (2005: 113) Food and Beverage Product memiliki tugas dalam 

pengelolaan makanan dan minuman. Baik dalam kamar, restoran, maupun makanan 

karyawan. Departement ini memliki beberapa section yang tentunya memiliki tugas 

yang berbeda beda antara lain  

  

1. Pastry Kitchen  

  Pastry merupakan salah satu bagian dari sebuah department kitchen di 

hotel maupun restoran. Pastry berperan penting dalam pembuatan aneka 

snack dan hidangan penutup lainnya  

  Menurut Adjab Subagjo (2007 :87) dalam bukunya Management 

Pengolahan Kue dan Roti ‘Pastry adalah bagian dari food product atau 
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kitchen yang ada dalam lingkup food and beverage department yang 

mempunyai tugas dalam pembuatan dessert atau makanan penutup, snack 

atau makanan pengiring minuman seperti kue dan roti’.  

  

2. Cold Kitchen  

 Cold Kitchen adalah seksi yang terdapat dalam food and beverage product 

yang menangani berbagai macam pembuatan appetizer serta berbagai 

macam dressing. Mulai dari salad, pembuatan garnish, slice fruits semua 

dikerjakan oleh section cold kitchen.  

  

3. Office Kitchen  

 Di dalam kitchen ada ruangan kecil lengkap dengan peralatan alat tulis 

kantor dengan 2 personal computer. Office kitchen berfungsi untuk 

mengorganisasi, merencanakan, pelaksanaan, serta sebagai pusat kontrol 

segala kegiatan yang ada di dapur. Mulai dari pembuatan jadwal karyawan 

hingga menyiapkan list menu breakfast, lunch, atau dinner. Biasanya 

tempat ini digunakan oleh executive chef maupun chef dalam membuat 

menu atau menghitung food cost.  

  

4. Store Butcher  

 Store atau dalam bahasa awam “gudang” termasuk tempat untuk 

menyimpan bahan mentah sebelum diproses. Di dalam store ada ruangan 

kecil untuk butcher section, bagian ini menangani pemotongan daging dan 

memproduksi porsi daging sesuai dengan kebutuhan yang dijual di restoran.  

(Bartono 2006:4)  

  

5. Steward   

 Section ini mempunyai tugas dan tenggung jawab membersihkan, 

menyimpan dan menyediakan peralatan yang dibutuhkan food and beverage 

department demi kelancaran operasional kerja. Steward sendiri memiliki 

peranan yang sangat penting dalam kitchen.  
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6. Hot Kitchen  

Hot kitchen sendiri terbagi menjadi 2 outlet yaitu Banquet kitchen 

dan Main kitchen. Secara umum tugas masing-masing setiap outlet berbeda. 

Banquet kitchen biasanya bertugas untuk membuat makanan dalam jumlah 

yang banyak ketika ada event di hotel namun berbeda dengan main kitchen 

outlet ini bertanggung jawab terhadap makanan yang ada pada restoran di 

dalam hotel itu. Namun tugas dan tanggung jawab menyesuaikan dengan 

kebutuhan hotel yang ada ketika event sepi mungkin banquet kitchen bisa 

bekerja sama dalam menangani order makanan yang ada di restoran hotel.  

  

1.5.2 Pengertian Bahan Makanan dan Klasifikasinya  

 Untuk membuat sebuah masakan ada beberapa bahan makanan yang harus 

disiapakan terlebih dahulu. Bahan makanan biasanya berasal dari hewan dan 

tumbuhan yang berfungsi sebagai asupan nutrisi bagi tubuh manusia. Nutrisi dari 

bahan makanan tentunya berbeda-beda setiap jenis bahannya. Bahan makanan 

biasanya seperti beras, terigu, jagung, ubi-ubian, dll   

 Adapula rute perjalanan makanan yaitu proses mulai dari pembibitan hingga diolah 

menjadi makanan. Rute perjalanan makanan dalam buku kumpulan modul kursus 

higine sanitasi makanan dan minuman (2004) dibagi menjadi 2 rangkaian yaitu:  

A. Rantai makanan (Food Chain)  

 Yaitu perjalanan makanan sejak dari pembibitan, pertumbuhan, produksi bahan 

makanan, panen, penggudangan, pemasaran makanan hingga sampai ke 

pengelolaan makanan untuk seterusnya disajikan. Pada setiap tadi terdapat titik-titik 

dimana makanan telah dan akan mengalami pencemaran sehingga mutu dari 

makanan itu menurun, untuk itu perlu adanya teknik menyimpan dan perhatian 

secara khusus dalam mengamankan setiap titik-titik tersebut.  

B. Lajur Makanan  
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 Lajur makanan adalah perjalanan makanan dalam rangkaian proses pengelolaan 

makanan. Setiap titik pengelolaan makanan akan terjadi titik – titik dimana 

makanan rawan tercemar. Maka dari itu perlu pengendalian khusus dalam 

mengelola makanan tersebut  

 Setelah mengetahui rute perjalanan dapat disimpulkan ada banyak sekali titik-titik 

dimana bahan makanan tersebut rawan terkontaminasi oleh bakteri. Untuk itu perlu 

adanya pengenaan terhadap jenis-jenis makanan berdasarkan stabilisasinya. 

Menurut Muchtadi (2013) jenis-jenis makanan menurut stabilisasinya dibagi 

menjadi 3 yaitu sebagai berikut:  

1. Non Perishable Food  

 Bahan pangan yang tidak mudah rusak. Yaitu bahan pangan yang dapat disimpan 

dalam jangka waktu relatif lama pada suhu kamar. Contoh bahan pangan seperti ini 

antara lain: Beras (Rice), kacang-kacangan (nuts) yang telah dikeringkan, serta 

produk-produk lainnya.  

2. Semi Perishable Food  

 Bahan pangan yang agak mudah rusak. Yaitu bahan pangan yang dapat disimpan 

pada jangka waktu terbatas pada suhu kamar seperti contohnya: Bawang dan umbi-

umbian.  

3. Perishable Food  

 Bahan pangan yang mudah rusak. Yaitu bahan pangan yang cepat sekali rusak jika 

disimpan tanpa perlakuan dan penanganan seperti contohnya: Susu, daging, ikan, 

buah-buahan yang sudah matang dan sayur-sayuran.  

 Dalam penelitian ini bahan makanan yang dimaksud adalah bahan makanan 

perishable. Dalam penelitian ini akan membahas mengenai peyimpanan bahan 

makanan perishable  

http://diajengsurendeng.blogspot.com/2011/10/klasifikasi-bahan-pangan-perishable.html
http://diajengsurendeng.blogspot.com/2011/10/klasifikasi-bahan-pangan-perishable.html
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Klasifikasi Bahan Makanan  

Untuk klasifikasi bahan makanan tiap negara berbeda beda namun secara 

umum penggolongan bahan makanan terbagi menjadi dua yaitu bahan pangan 

nabati dan hewani. Bahan makanan nabati berasal dari tumbuhan seperti 

sayursayuran, buah-buahan, dan kacang-kacangan. Namun untuk bahan makanan 

hewani meliputi daging, kerang, telur, ikan, dll.  

Selain itu penggolongan bahan makanan juga dikemukakan juga oleh FAO 

yang dikenal sebagai Desirable Dietary Pattern (Pola Pangan Harapan/PPH) yang 

dikelompokan menjadi 9 kelompok yaitu padi-padian, umbi-umbian, pangan 

hewani, minyak dan lemak, buah biji berminyak, kacang-kacangan, gula, sayur, dan 

buah.   

 Di dalam kitchen ada banyak bahan-bahan makanan yang sering ditemui. Bahan 

makanan ini sangat mudah didapat dan bahan makanan ini sering digunakan di 

dalam kitchen itu sendiri. Berikut macam-macam bahan makanan yang ada di 

kitchen:  

1. Vegetables and Fruits  

Ragam jenis sayur dan buah ada banyak sekali, baik yang lokal maupun 

yang diimpor dari luar negeri. Sayur dan buah merupakan bahan baku yang bersifat 

musiman, meskipun ada juga yang tersedia sepanjang tahun. karena ada beberapa 

jenis sayur dan buah yang hanya bisa tumbuh dimusim tertentu.   

2. Meat   

 Daging yang masuk kategori ini adalah daging sapi, kambing, domba, unta, dan 

pork. Tentunya diberbagai Negara mungkin saja ada jenis daging lain yang 

dijadikan bahan baku.  

3. Poultry  
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Poultry merupakan daging ungags seperti daging ayam, bebek, telur puyuh, 

serta jenis ungags lain yang tersedia di pasaran. Kebutuhan daging ungags lainnya 

bisa menyesuiakan dengan kebutuhan konsumen.  

4. Seafood  

 Kelompok makanan seafood adalah segala jenis yang berasal dari laut, hewan yang 

ditangkap dari danau dan sungai tidak termasuk. Contoh seafood yakni ikan laut, 

kerang, moluska, cumi-cumi, dan gurita. Bahan baku yang digunakan restoran bias 

berupa hasil tangkapan segar yang masih hidup atau berupa kalengan. 5. Nuts, 

grains and seeds  

  Kacang-kacangan yang menjadi bahan baku berbagai resep masakan.  

Seperti kacang tanah, kacang merah, kacang hijau, almond, walnut,dll  

6. Eggs  

Jenis telur yang sering digunakan adalah jenis telur ayam, karena mudah 

untuk ditemukan atau diternak dalam jumlah besar. Pilihan lainya adalah telur 

bebek yang memberika rasa gurih dalam masakan.  

  

7. Dairy  

 Dairy product merupakan sebutan bagi bahan baku susu dan olahaanya. Produk 

susu dan olahanya adalah  butter, keju, dank rim  

8. Dry goods  

 Dry goods adalah sebutan bagi bahan baku kering yang biasa disimpan dalam suhu 

ruangan tanpa perlu ditaruh ke dalam kulkas atau freezer. Contoh dry goods adalah 

beras, pasta kering, tepung tepungan, gula, dan makanan kaleng. Bahan makanan 

ini tetap harus disimpan dalam keadaan tertutup yang kedap udara.  
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Setelah mengetahui banyak sekali penggolongan bahan bahan makanan 

tentunya setiap bahan makanan yang ada memiliki cara tersendiri agar terjaga 

kandungan gizi yang ada didalamnya. penyimpanan ini sangatlah penting karena 

bisa mempengaruhi kualitas bahan makanan yang kita miliki. Maka pentingnya 

pengetahuan untuk menyimpan bahan makanan sebelum diolah maupun sesudah 

diolah ini perlu dipahami oleh pihak-pihak yang secara langsung memiliki tanggung 

jawab penuh terkait bahan makanan seperti, chef, demi chef, cook helper, dan lain 

lain.  

1.5.3 Keamanan Bahan Makanan  

 Keamanan pangan merupakan hal sangat penting yang tidak dapat dikompromikan 

dan merupakan hak setiap orang selain memperoleh pangan dalam jumlah yang 

cukup, bermutu dan bergizi untuk dikonsumsi. Dengan memenuhi persyaratan 

keamanan pangan, maka suatu pangan dapat dikonsumsi dengan aman tanpa 

menimbulkan bahaya kesehatan bagi orang yang mengkonsumsinya (Winarno, 

1993).  

 Pemenuhan persyaratan keamanan pangan seringkali tidak terpenuhi karena 

budaya praktik higiene perorangan, keluarga, dan masyarakat setempat, bahan 

mentah yang digunakan, polusi lingkungan, serta kemajuan teknologi dalam 

pertanian dan pengolahan pangan yang tidak tepat. Tingginya proporsi penyakit 

diare dan infeksi lainnya terutama di negara-negara berkembang disebabkan oleh 

kurangnya kepedulian mengenai keamanan pangan. Setiap anak berusia 5 tahun 

kebawah (balita) rata-rata menderita diare 2-3 kali per tahun. Pada tahun kedua 

pertama, sebanyak 15 dari 1000 anak-anak mati akibat diare dan di negara-negara 

berkembang, sebanyak 70% penyakit diare dianggap berawal dari makanan yang 

terkontaminasi (Winarno, 2004).  

  Empat masalah utama keamanan pangan di Indonesia saat ini adalah (1) 

pencemaran pangan oleh mikroba karena rendahnya praktik-praktik sanitasi dan 

higiene, (2) pencemaran pangan oleh bahan kimia berbahaya seperti residu 

pestisida, residu obat hewan, logam berat, mikotoksin dan sebagainya, (3) 

penggunaan salah (misuse) bahan berbahaya yang dilarang digunakan untuk pangan 
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seperti formalin, boraks, rhodamin B, metanil yellow, dan (4) penggunaan melebihi 

batas maksimum yang diijinkan (abuse) dari bahan tambahan pangan yang sudah 

diatur penggunaannya oleh Badan POM (Winarno, 2004).  

 Dari semua masalah keamanan pangan ternyata 90% disebabkan oleh kontaminasi 

mikroba, baik yang berasal dari air, tanah, udara, peralatan, bahan, dan badan 

manusia. Sisanya sekitar 10% disebabkan oleh bahan kimia seperti pestisida dan 

logam berat (Fardiaz, 1992)  

1.5.4 Kesiapan Dan Kondisi Fasilitas Penyimpanan Bahan Makanan.  

 Setiap bahan makanan yang disimpan harus diletakan secara terpisah menurut 

jenisnya, dalam wadah (container) masing-masing. Hal ini bertujuan untuk 

menghindari kontaminasi pada makanan dan juga dapat mengakibatkan kerusakan. 

Wadah penyimpanan dapat berubah stainless-steel, wadah plastik, atau wadah 

tertutup lainya. Bahan makanan disimpan didalam gudang penyimpanan 

sedemikian hingga terjadi sirkulasi udara dengan baik. Dalam hal ini oihak restoran 

harus mengatur gudang atau tempat penyimpanan agar bahan makanan tersimpan 

dengan baik maupun teratur agar suhu udara dan kelembapan gudang dapat terjaga. 

Salah satu tempat penyimpanan yaitu lemari es (chiller) dimana bahan mentah harus 

terpisah dengan bahan makanan siap santap, makanan yang berbau tajam harus 

ditutupi dengan plastik wrap yang rapat dan dipisahkan dengan mkanan yang lain, 

atau didalam lemari yang berbeda. Makanan yang disimpan lebih baik digunakanan 

tidak lebih 2 atau 3 hari dan lemari penyimpanan tidak boleh terlalu sering terbuka 

Karen dapat mempengaruhi suhu yang dapat membuat kualitas dari makanan itu 

menurun. Bartono dan Ruffino (2005:94) “Food Product Management di Hotel dan 

Restoran”.  

 Di dalam seluruh ragam industri jasa boga termasuk juga bidang wiraswasta yang 

bergerak di dalam bidang jasa boga yang usahanya tersebut bersifat komersil, tujuan 

yang ingin diraih adalah keuntungan yang besar dan mampu menutup keseluruhan 

biaya kegiatan produksi. Banyak hal yang harus diperhatikan dalam rangka 

menekan biaya pengeluaran atau biaya produksi supaya dapat menghasilkan 

keuntungan yang lebih besar, satu contoh yang paling terlihat adalah bahan 
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makanan. Bahan makanan, lebih utama lagi bahan makanan perisable, merupakan 

barang yang memiliki harga cukup tinggi. Itu sebabnya, semua perusahaan jasa 

boga dituntut untuk memiliki kemampuan dalam hal menjaga bahan makanan 

tersebut dengan baik supaya nilai ekonomis bahan makanan tersebut tidak hilang 

sementara kualitasnya pun tetap terjaga dengan maksimal.   

 Dari sekian banyak metode yang dapat dimanfaatkan untuk menjaga kualitas bahan 

makanan, salah satu metode yang tanpa dipungkiri lagi memiliki peranan yang 

sangat penting adalah dengan menyimpan bahan makanan di dalam fasilitas 

penyimpanan bahan makanan yang tepat dan sesuai kondisinya untuk menyimpan 

bahan makanan tersebut. Oleh sebab itu, seluruh perusahaan yang berfokus kepada 

bidang jasa boga ini sudah sepatutnya memiliki fasilitas yang dapat digunakan 

sebagai media untuk menyimpan bahan makanan yang jumlahnya memadai dengan 

tidak lupa memberikan perhatikan secara seksama mengenai kesesuaian suhu bagi 

tiap-tiap bahan makanan yang disimpan di dalamnya.  

  Soenardi dkk. (2013:17) menyatakan, penyimpanan, pemeliharaan, dan penjagaan 

keamanan kualitas maupun kuantitas bahan makanan baik di gudang bahan kering 

maupun dingin/beku merupakan tujuan dari kegiatan penyimpanan bahan makanan. 

Pernyataan tersebut memberikan penjelasan mengapa semua jenis usaha jasa boga, 

tanpa menghiraukan volume bisnisnya, harus memiliki fasilitas penyimpanan bahan 

makanan dalam kondisi yang baik dan dalam jumlah yang memadai serta senantiasa 

menjaga temperaturnya yang memiliki tujuan untuk melakukan pencegahan 

terhadap potensi terjadinya kerusakan pada bahan makanan.   

 Fasilitas untuk menyimpan bahan makanan ini memiliki fungsi sebagai media 

penempatan sementara untuk bahan-bahan makanan sebelum nantinya akan 

diproses lebih lanjut agar menjadi makanan siap saji. Fasilitas penyimpanan 

memiliki pengaruh yang begitu besar kepada kondisi dari seluruh bahan makanan 

yang tersimpan di dalamnya, karena kualitas bahan makanan yang terjaga dengan 

baik merupakan tujuan dari penyimpanan bahan makanan. Menyimpan semua 

bahan makanan di dalam fasilitas penyimpanan yang tepat dan sesuai 

peruntukannya dengan jenis bahan makanan yang disimpan tersebut akan 
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menghindarkan bahan makanan tersebut dari bahaya-bahaya yang memiliki potensi 

untuk menurunkan kualitasnya, seperti kontaminasi, pembusukan, dan berbagai 

macam jenis kerusakan yang lainnya yang mempengaruhi bahan makanan tersebut 

dan menimbulkan perubahan baik dari segi bentuk, tekstur, warna, rasa, maupun 

aromanya. Seperti yang sudah diungkapkan oleh Knowles (2002:157) bahwa, 

fasilitas penyimpanan bahan makanan harus memiliki desain yang memungkinkan 

bahan makanan terlindungi dari kontaminasi, pembusukan dan kerusakan dalam 

penggunaannya. Kutipan tersebut menjelaskan bahwa fasilitas yang akan digunakan 

sebagai media penyimpanan bahan makanan harus dirancang dan dimanfaatkan 

sesuai fungsinya agar dapat menjauhkan bahan makanan dari bahaya kontaminasi, 

penurunan kualitas maupun kerusakan.  

  Cara menyimpan bahan makanan yang dilakukan dengan benar dan sesuai dengan 

prosedur yang sudah distandarisasi akan membantu bahan makanan perishable agar 

memiliki daya tahan yang lebih baik sehingga bahan makanan perishable tersebut 

dapat mempertahankan kondisinya dalam waktu yang lebih lama dan juga dapat 

memperlambat terjadinya proses kerusakan. Sebaliknya, cara menyimpan bahan 

makanan yang dilakukan dengan tidak semestinya sebagaimana prosedur yang 

sudah terstandarisasi dapat mengakibatkan bahan makanan tersebut menjadi rusak 

dalam waktu yang lebih cepat dan membuat biaya produksi yang dikeluarkan 

melambung tinggi. Bartono & Ruffini (2005:97) memberikan pendapatnya 

mengenai fokus-fokus yang harus diperhatikan dalam prosedur penyimpanan bahan 

makanan perishable, yaitu sebagai berikut.  

1. Jenis alat penyimpanan yang tepat  

2. Suhu yang seharusnya di terapkan  

3. Cara menyusun dan menempatkan barang  

4. Alat atau wadah barang olahan yang dimaksud  

5. Kebersihan alat penyimpanan dan sekitarnya  

6. Lama maksimun penyimpananya  
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7. Penutupan dan pembungkusan agar makanan tidak tercemar  

8. Pemilihan dalam menata bahan  

  Di dalam buku yang lain, Dittmer (2003:126) menjelaskan lebih singkat mengenai 

apa saja poin-poin yang harus diperhatikan dalam menggunakan fasilitas 

penyimpanan bahan makanan supaya lebih optimal, yaitu, faktor-faktor yang 

berpengaruh agar kondisi internal tetap terjaga dengan baik yaitu suhu, kontainer 

penyimpanan, pemanfaatan rak-rak penyimpanan dan kebersihan. Sehingga 

akhirnya dapat dibuat kesimpulan berupa, ada beberapa poin yang memiliki kaitan 

dengan kondisi dari fasilitas penyimpanan bahan makanan yang harus diperhatikan 

dengan baik untuk menjaga agar bahan makanan perishable yang disimpan di 

dalamnya terjaga kualitasnya dengan baik, yaitu:  

1. Suhu  

2. Containers  

3. Penggunakan rak  

4. Kebersihan   

 Suhu memiliki kedudukan sebagai salah satu faktor yang berperan penting bagi 

seluruh fasilitas penyimpanan bahan makanan, lebih utama lagi fasilitas 

penyimpanan bahan makanan perishable, baik refrigerator maupun freezer. Suhu 

yang terdapat di dalam refrigerator maupun freezer sudah seharusnya memiliki 

kesesuaian dengan kriteria penyimpanan dari bahan-bahan makanan yang akan 

disimpan di dalamnya. Ada beberapa poin penting yang harus diperhatikan dengan 

seksama agar suhu dari fasilitas penyimpanan bahan makanan perishable dapat 

dijaga dengan baik, salah satunya adalah melaksanakan kegiatan pengecekan dalam 

sehari selama dua kali seperti yang diungkapkan oleh Spears and Mary B. Gregoire 

(2004:159), suhu di seluruh fasilitas penyimpanan bahan makanan harus dicek 

setidaknya dua kali dalam sehari. Dengan dilakukannya kegiatan pengecekan 

terhadap suhu dari tiap-tiap refrigerator dan freezer secara konsisten diharapkan 

suhu dari refrigerator dan freezer tersebuttetap terjaga dengan baik sehingga 
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kondisinya selalu stabil dan senantiasa berada di dalam batasan yang seharusnya 

sehingga kualitas bahan makanan yang sedang tersimpan di dalamnya terjaga 

dengan baik.   

 Setiap bahan makanan perishable mempunyai suhu ideal yang harus disesuaikan 

oleh fasilitas penyimpanan bahan makanan yang dikategorisasikan berdasarkan 

jenis dari bahan makanan tersebut. Berikut ini adalah penjelasan mengenai 

pedoman suhu yang ideal dan harus diperhatikan dalam melaksanakan kegiatan 

penyimpanan tiap-tiap bahan makanan perishable menurut Soenardi dkk. (2013:18-

19).   

 “Jika memungkinkan dilakukan pemisahan lemari es dan freezer, makanan 

disimpan pada temperatur sebagai berikut:”  

• Buah-buahan: 7-10˚C  

• Sayuran, telur, makanan masak, kue kering :4-7 ˚C  

• Susu dan produk susu: 3-4˚C  

• Daging segar: 1-3˚C  

• Unggas segar 0-2˚C  

• Makanan beku -23 - 10˚C  

 Wagen dan Anne Goonetilleke (2004:190) di dalam bukunya menjelaskan secara 

lebih detail terkait pedoman suhu untuk penyimpanan bahan makanan tersebut, 

bahwa, membekukan makanan dan menyimpannya di suhu yang rendah, kurang 

lebih -18 C, menambah usia penyimpanan bahan makanan tersebut secara 

signifikan. Yaitu, bahan makanan yang ada dalam kondisi beku dalam proses 

penyimpanannya haruslah diletakan pada suhu yang rendah, sekitar -18 C.   

 Alat pendingin yang dimanfaatkan sebagai media penyimpanan bahan makanan 

seperti refrigerator dan freezer termasuk ke dalam kategori yang bisa dikatakan 

rumit dalam pembersihannya dikarenakan banyaknya bagian-bagian dalamnya 



IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA  

  

20  

  

TUGAS AKHIR   SISTEM PENYIMPANAN BAHAN ...  MOCH. ARIZKY EPRIYANTO  

yang harus dibersihkan. Prosedur umum yang harus dilaksanakan dalam kegiatan 

pembersihan fasilitas penyimpanan bahan makanan perishable menurut Bartono & 

Ruffini (2005:75-76) adalah sebagai berikut.  

1. Semua barang yang disimpan dikeluarkan  

2. Motor refrigerator dimatikan untuk menghentikan pendinginan.  

3. Rak-rak dikeluarkan dan kisi-kisinya dibersihkan tersendiri  

4. Semua bunga es dalam refrigerator disemprot dengan air dingin, memakai 

selang karet. Semua bunga es dibuang.  

5. Penggosokan dengan spon dan deterjen di seluruh bagian dalam, termasuk 

renta dan karet-karet penyikat yang biasanya berlumut.   

6. Pembilasan dengan air bersih dan dilap dengan handuk (towel).  

7. Pemasangan kembali rak-rak, dan menghidupkan motornya untuk memulai 

proses pendinginan.  

8. Memasukkan kembali bahan-bahan yang harus disimpan dan dibersihkan 

atau diganti tempatnya menyimpan.  

9. Pencucian bagian luar refrigerator, lalu dibilas juga.  

 Menyimpan bahan makanan dalam kondisi yang beku atau bahan makanan yang 

dengan sengaja diproses dengan cara dibekukan dalam suhu yang sangat rendah 

(freezing) seperti misalnya daging-dagingan, memiliki tujuan agar seluruh bahan 

makanan yang disimpan dengan menggunakan cara ini waktu hidupnya menjadi 

lebih lama jika dibandingkan dengan bahan makanan lain yang disimpan di dalam 

lemari pendingin (refrigerator). Biasanya penyimpanan di dalam freezer ini 

dimanfaatkan untuk penyimpanan yang sifatnya adalah untuk jangka panjang.  

  



IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA  

  

21  

  

TUGAS AKHIR   SISTEM PENYIMPANAN BAHAN ...  MOCH. ARIZKY EPRIYANTO  

1.5.5 Penyimpanan Bahan Makanan Yang baik dan Secara Prosedur  

Pemilihan bahan baku makanan: Perlindungan terhadap bahan baku dari 

bahaya – bahaya bahan kimia atau pertumbuhan mikroorganisme patogen dan 

pembentukan toksin selama transportasi dan penyimpanan bahan baku mutlak 

diperhatikan. Bahan – bahan yang dimakan dalam keadaan mentah harus diangkut 

dan disimpan terpisah dari bahan baku lain dan bahan-bahan yang bukan bahan 

pangan. Bahan pangan harus dikirim sedemikian rupa sehingga mencegah 

pertumbuhan mikroorganisme patogen atau pembentukan toksin dengan mengatur 

lamanya waktu pengiriman, dan suhu bahan baku. Bartono dan Ruffino (2005:94)  

“Food Product Management di Hotel dan Restoran”. Kerusakan bahan makan dapat 

terjadi karena tercemar bakteri, karena alam dan perlakuan manusia, adanya enzim 

dalam makanan yang diperlukan dalam proses pematangan seperti pada 

buahbuahan dan kerusakan mekanis seperti gesekan, tekanan, benturan dan lain-

lain. Untuk mencegah terjadinya kerusakan dapat dikendalikan dengan pencegahan 

pencemaran bakteri. Sifat dan karakteristik bakteri seperti sifat hidupnya, daya 

tahan panas, faktor lingkungan hidup, kebutuhan oksigen dan berdasarkan 

pertumbuhannya. Terdapat empat cara penyimpanan makanan sesuai dengan suhu 

yang dipersyaratkan, yaitu penyimpanan sejuk (cooling), penyimpanan dingin 

(chilling), penyimpanan dingin sekali (freezing), penyimpanan beku (frozen).  

Keberadaan dari fasilitas penyimpanan bahan makanan akan berpengaruh kepada 

kualitas bahan makanan yang tersimpan di dalamnya, hal ini juga oleh prosedur 

penyimpanan bahan makanan yang diterapkan. Dittmer (2003:128) menjelaskan 

lebih lanjut bahwa, penataan makanan yang baik dapat diwujudkan dengan 

melaksanakan beberapa cara, yaitu: memastikan bahan makanan yang sering 

digunakan diletakkan sesuai kebutuhan, menentukan letak-letak masingmasing 

bahan makanan sesuai kebutuhan, dan melaksanakan rotasi bahan makanan. Dari 

pendapat yang diutarakan Dittmer tersebut, dapat diambil pemahaman bahwa poin-

poin penting yang harus diperhatikan dengan baik selama melaksanakan prosedur 

penataan saat menyimpan bahan makanan perishable yaitu menempatkan bahan-

bahan makanan di area yang mudah dijangkau apabila bahanbahan makanan 

tersebut sering digunakan dalam kegiatan produksi, melakukan rotasi terhadap 
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bahan makanan, serta menempatkan bahan makanan sesuai dengan tempatnya. 

Spears and Mary B. Gregoire (2004:154) mengeluarkan pendapat yang mendukung 

pernyataan dari Dittmer tersebut.  

1. In some storage areas fast-moving products are placed near the entrance 

and slower moving ones are stored in less accessable locations  

2. Foods that give off odors should be stored separated.  

3. New stock should be placed in back of older stock to prevent loss from 

deterioration.  

 Dari pernyataan Spears and Mary B. Gregoire (2004:154) dapat diambil makna 

sebagai berikut.  

1. Bahan makanan yang sering dimanfaatkan di dalam kegiatan produksi 

diletakkan di dekat pintu masuk fasilitas penyimpanan bahan makanan, baik 

refrigerator maupun freezer agar saat akan diambil bahan makanan tersebut 

lebih mudah untuk dijangkau. Hal ini berlaku sebaliknya yaitu 

menempatkan bahan makanan di belakang bahan makanan yang sering 

dipakai apabila bahan makanan tersebut jarang dimanfaatkan dalam 

kegiatan produksi.  

2. Apabila terdapat bahan makanan yang memiliki bau yang tajam sebaiknya 

dalam penempatannya dipisahkan, dikarenakan bau yang dikeluarkan oleh 

bahan makanan ini bisa terserap oleh bahan makanan yang lain dan berujung 

kepada potensi terjadinya proses kontaminasi  

3. . Menempatkan bahan makanan yang baru diterima di belakang bahan 

makanan yang sudah tersimpan lebih dulu. Hal ini maksudkan agar bahan 

makanan yang lebih dulu tersimpan ini lebih dahulu dimanfaatkan. Selain 

itu, dengan melakukan proses penempatan seperti ini dapat memberikan 

kemudahan dalam pelaksanaan proses FIFO  

 Disamping itu, David McSwane, Nancy Rue dan Richard Linton (2001:130) turut 

menyampaikan pendapat mereka mengenai prosedur penyimpanan bahan makanan 

perishable.   

  Some important procedures for cold storage are listed below.   



IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA  

  

23  

  

TUGAS AKHIR   SISTEM PENYIMPANAN BAHAN ...  MOCH. ARIZKY EPRIYANTO  

1. Rotate refrigerated and frozen foods on a first in, first out (FIFO) basis. 

Store foods in covered containers that are probably labeled and dated.  

2. Store foods in refrigerated and freezer storage areas at least six inchies of 

the floor.  

3. . When storing raw animal foods always store poultry on the bottom shelf, 

ground beef and pork on the middle shelf, and fish, eggs, and other red meat 

products on the top shelf.  

 Dengan melaksanakan sistem FIFO, bahan makanan diatur tata letaknya dengan 

berdasarkan kepada waktu penerimaan bahan makanan tersebut. Bahan makanan 

yang baru diterima, dalam proses penyimpanannya diletakan di bagian belakang 

dari bahan makanan yang sudah lebih dulu tersimpan. Hal ini membantu 

memberikan kemudahan dalam pengaturan penggunaan bahan makanan dan 

membantu menghindari bahaya terjadinya kerusakan pada bahan makanan akibat 

penyimpanannya yang terlalu lama. Selain itu, dalam melaksanakan proses 

penyimpanan bahan makanan perishable, penggunaaan container yang disertai 

dengan penutup yang sesuai, kemudian mencantumkan label pada bahan makanan 

yang akan disimpan tersebut dan menyimpannya di tempat yang tepat dengan 

memperhatikan urutan dari bahan-bahan makanan yang ada dan juga sirkulasi udara 

di dalam fasilitas penyimpanan juga sangat penting untuk senantiasa diterapkan 

dalam kegiatan penyimpanan bahan makanan  

  

  1.5.6 Tata Cara Penyimpanan Yang baik  

1. Suhu Penyimpanan yang Baik  

Setiap bahan makanan mempunyai spesifikasi dalam penyimpanan 

tergantung kepada besar dan banyaknya makanan dan tempat 

penyimpanannya. Sebagian besar dapat dikelompokkan seperti makanan  

jenis  daging, ikan, udang  dan olahannya, apabila  menyimpan  sampai 3 

hari: -50 sampai 00 C. Penyimpanan untuk 1 minggu: -190 sampai -50 C. 

Penyimpanan  lebih  dari  1  minggu: dibawah -100 C. Makanan  jenis  telur, 

susu, dan  olahannya, apabila  penyimpanan  sampai  3  hari: -50 sampai 70 

C. Penyimpanan  untuk  1 minggu: dibawah -50 C. Makanan  jenis  sayuran  
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dan  minuman  dengan  waktu  penyimpanan  paling  lama  1  minggu: 70 

sampai 100 C. Tepung, biji – bijian  dan  umbi  kering  pada  suhu  kamar 

(250C).  

2. Tata Cara Penyimpanan  

Lemari pendingin yang mampu mencapai suhu 100 – 150 C untu 

penyimpanan sayuran, minuman dan buah serta untuk display penjualan 

makanan da minuman dingin. Lemari es (kulkas) yang mampu mencapai 

suhu 10 – 40 C dalam keadaanisi bisa digunakan untuk minuma, makanan 

siap santap dan telur. Lemari es (freezer) yang dapat mencapai suhu -50 C, 

dapat digunakan untuk penyimpanan daging, unggas, ikan, dengan waktu 

tidak lebih dari 3 hari. Kamar beku yang merupakan ruangan khusus untuk 

menyimpan makanan beku (frozen food) dengan suhu mencapai -200 C 

untuk menyimpan daging dan makanan beku dalam jangka waktu lama.   

Penyimpanan suhu kamar untuk makanan kering dan olahan yang disimpan 

dalam suhu kamar, maka rak penyimpanan harus diatur. Makanan 

diletakkan dalam rak – rak yang tidak menempel pada dinding, lantai, dan 

langit – langit, maksudnya adalah untuk sirkulasi udara agar udara segar 

dapat segera masuk keseluruh ruangan, mencegah kemungkinan jamahan 

dan tempat persembunyian tikus, untuk memudahkan pembersihan lantai, 

dan untuk mempermudah stok opname. Setiap makanan ditempatkan 

dalam kelompoknya agar tidak bercampur baur. Untuk bahan yang mudah 

tercecer seperti gula pasir, tepung, ditempatkan dalam wadah 

penampungan sehingga tidak mengotori lantai.  

3. Cara Penyimpanan  

Setiap bahan makanan yang disimpan diatur ketebalannya, maksudnya agar 

suhu dapat merata keseluruh bagian. Setiap bahan makanan yang ditempatkan 

secara terpisah menurut jenisnya, dalam wadah (container) masing – masing. 

Wadah dapat berupa bak, kantong plastik atau lemari yang   berbeda. Makanan 

disimpan didalam ruangan penyimpanan sedemikian hingga terjadi sirkulasi udara 

dengan baik agar suhu merata keseluruh bagian. Pengisian lemari yang terlalu padat 
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akan mengurangi manfaat penyimpanan karena suhunya tidak sesuai dengan 

kebutuhan.  

Cara penyimpanan bahan didalam lemari es juga perlu diperhatikan. Bahan 

mentah harus terpisah dari makanan siap santap. Makanan yang berbau tajam 

ditutupi dalam kantong plastik yang rapat dan dipisahkan dari makanan lain, 

kalau mungkin dalam lemari yang berbeda, kalau tidak letaknya harus 

berjauhan. Makanan yang disimpan tidak lebih dari dua atau tiga hari harus 

sudah dipergunakan. Lemari tidak boleh terlalu sering dibuka, maka 

dianjurkan lemari untuk keperluan sehari – hari dipisahkan dengan lemari 

untuk keperluan penyimpanan makanan. Cara penyimpanan makanan 

kering, yaitu suhu cukup sejuk, udara kering dengan ventilasi yang baik. 

Ruangan bersih, kering, lantai dan dinding tidak lembab. Rak – rak berjarak 

minimal 15 cm dari dinding lantai dan 60cm dari langit – langit. Rak mudah 

dibersihkan dan dipindahkan. Penempatan dan pengambilan diatur dengan 

sistem FIFO (First In First Out) artinya makanan yang masuk terlebih 

dahulu harus dikeluarkan terlebih dahulu  

4. Administrasi Penyimpanan  

Setiap barang yang dibeli harus dicatat dan diterima oleh bagian 

gudang untuk ketertiban administrasinya. Setiap jenis makanan 

mempunyai kartu stock, sehingga bila terjadi kekurangan barang dapat 

segera diketahui.  

  

1.5.7 Jenis Kerusakan Pada Bahan Makanan.  

 Menurut Muchtadi Tien R (1989) ditinjau dari penyebabnya, kerusakan bahan 

makanan terbagi menjadi beberapa jenis.  

1. Kerusakan Mikrobiologis  

 Pada umumnya kerusakan mikrobiologis tidak hanya terjadi pada bahan 

mentah, tetapi juga pada bahan setengah jadi maupun pada bahan hasil 

olahan. Kerusakan ini sangat merugikan dan kadang-kadang berbahaya bagi 

kesehatan karena racun yang diproduksi, penularan serta penjalaran 
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kerusakan yang cepat. Bahan yang telah rusak oleh mikroba juga dapat 

menjadi sumber kontaminasi yang berbahaya bagi bahan lain yang masih 

sehat atau segar. Penyebab kerusakan mikrobiologis adalah bermacam-

macam mikroba seperti kapang, khamir dan bakteri. Cara perusakannya 

dengan menghidrolisa atau mendegradasi makromolekul yang menyusun 

bahan tersebut menjadi fraksi-fraksi yang lebih kecil.  

2. Kerusakan Mekanis  

 Kerusakan mekanis disebabkan adanya benturan-benturan mekanis. 

Kerusakan ini terjadi pada: benturan antar bahan, waktu dipanen dengan 

alat, selama pengangkutan (tertindih atau tertekan) maupun terjatuh, 

sehingga mengalami bentuk atau cacat berupa memar, tersobek atau 

terpotong.  

3. Kerusakan Fisik  

 Kerusakan fisik ini disebabkan karena perlakuan-perlakuan fisik. Misalnya 

penyimpanan dalam gudang basah menyebabkan bahan seperti tepung 

kering dapat menyerap air sehingga terjadi pengerasan atau membatu. 

Dalam pendinginan terjadi kerusakan dingin (chilling injuries) atau 

kerusakan beku pada bahan yang dibekukan. Pada suhu pembekuan akan 

menjadi kristal es dan menyerap air dari sel sekitarnya.   

4. Kerusakan Biologis    

 Yang dimaksud dengan kerusakan biologis yaitu kerusakan yang 

disebabkan karena kerusakan fisiologis, serangga dan binatang. Kerusakan 

fisiologis meliputi kerusakan yang disebabkan oleh reaksi-reaksi 

metabolisme dalam bahan atau oleh enzim-enzim yang terdapat didalam 

bahan itu sendiri secara alami sehingga terjadi pembusukan. Contohnya 

daging akan mudah rusak dan busuk bila disimpan pada suhu kamar.  

Keadaan serupa juga dialami pada beberapa buah-buahan.  

1.5.8 Kendala dan Kesalahan Dalam Penyimpanan Bahan Makanan  

 Keamanan makanan adalah kunci utama dalam industri pangan. Para pelaku 

industri pangan harus benar-benar memerhatikan masalah ini agar konsumen 
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terhindar dari berbagai masalah, misalnya keracunan makanan akibat kontaminasi 

bakteri.  

 Untuk masalah penyimpanan makanan di lemari es, misalnya, ada bahaya serius 

yang belum disadari sepenuhnya oleh pelaku industri kuliner maupun 

konsumennya. Yaitu bahwa lemari es ternyata tidak mematikan bakteri, melainkan 

hanya mempelambat pertumbuhannya. Sebab, ada jenis bakteri yang memiliki 

spora dan dapat bertahan hidup dalam suhu di bawah minus nol derajat celcius.  

 Jika ruang penyimpanan, baik refrigerator maupun freezer, tidak ditangani dengan 

tepat, bakteri yang tercipta akibat kontaminasi dari makanan lain, air, kotoran 

manusia dan serangga, akan tetap hidup sehingga menyebabkan pembusukan 

makanan dan penyakit. Dua masalah ini, ternyata tak bisa diatasi begitu saja melalui 

proses memasak.  

 Namun, segala masalah ini bisa dicegah bila mengetahui apa yang salah dalam 

menyimpan makanan di dalam kulkas, dan segera mengubahnya:   

1. Tidak memerhatikan suhu yang tepat.   

 Suhu udara refrigerator setidaknya harus 1 derajat celcius lebih rendah daripada 

suhu yang diinginkan. Misalnya, disarankan menyimpan daging unggas pada suhu 

5 derajat celcius. Maka suhu udara dalam refrigerator minimal harus 4 derajat 

celcius. Jika Anda pemilik usaha di bidang kuliner, harus selalu memastikan suhu 

unit pada refrigerator maupun freezer dalam posisi tepat.   

2. Mencampur semua jenis makanan.  

  Jenis makanan tidak boleh dicampur antara yang matang dan yang mentah. Bagian 

atas adalah makanan yang matang dan siap saji. Di bawah itu daging segar utuh 

seperti ikan dan daging sapi, di bawahnya lagi irisan daging, dan terakhir daging 

ungags. Potongan daging harus diletakkan di rak urutan ketiga, tak lain agar tidak 

ada cairan yang mengalir atau menetes dan mengkontaminasi makanan lain.   

3. Menyimpan makanan terlalu banyak di lemari es.   
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 Hal ini membuat sirkulasi udara dan unit bekerja lebih keras untuk menjaga agar 

suhu tetap dingin. Simpan tiap bahan makanan pada rak penyimpanan yang benar 

sesuai jenisnya. Misalnya, sekarang ini bahkan ada kulkas yang memiliki storage 

khusus untuk menyimpan kosmetik, atau obat-obatan. Pastikan agar masing-masing 

jenis barang berada di lokasinya masing-masing.   

4. Menyimpan makanan panas di dalam refrigerator atau freezer.   

 Makanan sebaiknya menjadi dingin dulu di suhu ruangan. Masukkan makanan ke 

dalam wadah yang dangkal, atau bagilah makanan ke dalam wadahwadah kecil agar 

lebih cepat dingin. Tunggu hingga uapnya benar-benar telah menghilang sebelum 

akhirnya memasukkannya ke dalam lemari es.  

5. Tidak membersihkan lemari es secara rutin.  

 Pada rak di dalam lemari es sering terlihat genangan air akibat tetesan air, kuah, 

atau saus dari makanan. Kondisi yang lembab dan kotor inilah yang menyebabkan 

kulkas menjadi sumber bakteri, dan membuat rak makin sulit dibersihkan Pastikan 

juga agar lemari es tetap dalam tetap bersih dan kering. Apabila Anda berniat 

bepergian ke luar kota selama beberapa hari, pastikan Anda sudah memindahkan 

barang-barang dari dalam kulkas, dan simpan di tempat lain. Kemudian, cabut stop 

kontak lemari es agar Anda tidak menghabiskan listrik dengan percuma  

  

 1.6 Prosedur Penelitian  

1.6.1 Lokasi dan Jadwal Penelitian  

1. Subjek  

Yang dijadikan subjek dalam penelitian ini adalah Hot Kitchen Section 

Hotel Novotel Samator Surabaya Timur  

  

  

Tahun 2019/2020  
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No   Kegiatan  
Oktober  November  Desember  Januari  Februari  Maret  April  Mei  Juni  Juli  

2019  2019  2019  2020  2020  2020  2020  2020  2020  2020  

1  Interview                                

2  

Persiapan  

Penelitian                                 

3  

Pelaksanaan 

Penelitian                                

4  

Penulisan  

Laporan   

Penelitian                                

5  Bimbingan                                

6  

Penyerahan 

Laporan                                 

Tabel 1.2 Jadwal Penelitian  

2. Lokasi Penelitian  

   Penelitian dilaksanakan di kitchen pada Hotel Novotel Samator Surabaya  

Timur yang berlokasi di Raya Kedung Baruk No 26-28, Kedung Baruk, Kec  

Rungkut, Kota SBY, Jawa Timur 60298  

  

3. Alasan Memilih Lokasi Penelitian  

Alasan pemilihan Hotel Novotel Samator Surabaya sebagai tempat 

dilakukannya penelitian karena Hotel Novotel Samator merupakan internasional 

chain bintang empat dan menjadi bagian dari Accor Group. Selain itu, letak hotel 

yang strategis dan mudah dijangkau  

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara atau sistem untuk 

mengumpulkan data-data penelitian. Teknik pengumpulan data terbagi menjadi dua 

kualitatif dan kuantitatif. Pada penelitian ini menggunakan metode atau teknik 

pengumpulan data kualitatif.  Metode Penelitian kualitatif adalah penelitian yang 

digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti merupakan 

instrumen kunci (Sugiyono, 2005). Namun menurut Moleong (2005:6) “penelitian 

kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang 
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apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, 

tindakan, dll secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan 

bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan 

berbagai metode alamiah”.  

1. Wawancara  

Menurut Sutrisno (1989:192), “wawancara adalah proses pembekalan 

verbal, di mana dua orang atau lebih untuk menangani secara fisik, orang bisa 

melihat mukayang orang lain dan mendengarkan suara telinganya sendiri, ternyata 

informasi langsung alat pemgumpulan pada beberapa jenis data sosial, baik yang 

tersembunyi (laten) maupun manifest”. Hal pertama yang harus dilakukan pertama 

kali dalam tahap wawancara adalah menghubungi narasumber. Narasumber ini 

adalah orang yang memiliki pengetahuan yang lumayan luas mengenai 

permasalahan yang ada didalam penelitian kita. Setelah menetapkan narasumber 

kita menyusun pertanyaan yang ingin kita ajukan kepada narasumber kita dari hasil 

identifikasi permasalahan yang telah kita temukan.   

2. Observasi  

Observasi adalah salah satu identifikasi terhadap penelitian kita. Setelah 

melakukan observasi tentunya kita akan mendapatkan beberapa informasi mengenai 

objek penelitian kita. Beberapa informasi yang diperoleh dari hasil observasi adalah 

ruang (tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu, 

perasan. Alasan peneliti melakukan observasi adalah untuk menyajikan gambaran 

realistik atau kejadian, untuk menjawab pertanyaan, untuk membantu mengerti 

situasi, dan untuk evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu 

melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut. Dalam penelitian kali ini 

peneliti menggunakan jenis observasi participant observation peneliti terlibat 

langsung dalam kegiatan subjek yang diteliti.  

3. Dokumentasi  
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Dokumen merupakan bahan yang tertulis yang disajikan dalam bentuk data 

yang tersimpan secara rahasia dan hanya diperizinkan untuk keperluan intern. 

Dokumen dapat berupa kumpulan tulisan, foto/gambar, video maupun gabungan 

dari ketiganya. Dokumentasi ini adalah sebagai bukti atau hasil dari pengumpulan 

informasi mengenai penelitian berupa data.   

4. Kepustakaan  

Pengumpulan data secara kepustakaan diperoleh dengan buku atau bahan 

lain yang dapat digunakan sebagai data pustaka kepenulisan.  

1.6.3 Analisa Data  

 Analisis data dalam penelitian kualitatif berbeda dengan analisis data dalam 

penelitian kuantitatif. Analisis kualitatif fokusnya pada penunjukkan makna, 

deskripsi mendalam, penjernihan dan penempatan data pada konteksnya 

masingmasing dan seringkali melukiskannya dalam bentuk kata-kata daripada 

dalam bentuk angka-angka. Analisis data kualitatif adalah proses mencari serta 

menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan 

lapangan dan bahan-bahan lainnya sehingga mudah dipahami agar dapat 

diinformasikan kepada orang lain (Sugiyono, 2007).  

 Adapun data hasil penelitian dapat diperoleh melalui langkah langkah sebagai 

berikut:  

1. Data penelitian yang diperoleh diseleksi terlebih dahulu  

2. Membedakan mana data primer, data sekunder, dan data penunjang lain 

yang didapat dari hasil wawancara yang dilakukan di lokasi peneletian.  

3. Data yang didapat lalu di klasifikasin sendiri sendiri supaya memudahkan 

dalam menyusun laporan.  

4. Lalu data data yang sudah diklasifikasikan tersebut ditulis dalam laporan 

dan dideskripsikan sesuai pokok permasalahan yang ada secara urut.  

  

 


