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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pariwisata merupakan salah satu usaha industri terbesar di dunia,

karena dapat dilihat dari penyerapan tenaga kerja yang banyak,

penciptaan lapangan pekerjaan baru dan sumbangan terhadap

pendapatan dunia. Maka tidak heran jika pariwisata dijadikan sebagai

andalan utama untuk menghasilkan devisa dalam berbagai pembangunan

ekonomi. Perkembangan sektor pariwisata khususnya industri

perhotelan di Indonesia juga menunjukkan perkembangan yang sangat

pesat. Sektor perhotelan memiliki arti penting bagi kegiatan pariwisata.

Hotel dapat diartikan sebagai perusahaan yang menyediakan jasa-jasa

dalam bentuk akomodasi (penginapan) serta menyajikan hidangan dan

fasilitas lengkap yang bertujuan komersil. Dahulu fungsi hotel hanya

sebagai tempat bermalam bagi konsumen yang melakukan perjalanan

bisnis atau wisata. Seiring dengan berjalannya waktu, fungsi hotel

mengalami peningkatan. Saat ini, seringkali hotel digunkaan untuk acara

pernikahan, rapat perusahaan, launching untuk sebuah produk baru suatu

perusahaan dan tidak jarang pula hotel digunakan untuk sarana berakhir

pekan bagi kalangan masyarakat menengah atas.

Dalam bisnis perhotelan ada banyak hal yang dapat ditawarkan

kepada tamu, semua yang ditawarkan merupakan produk hotel. Produk
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hotel tersebut dapat dibagi dalam beberapa bentuk, seperti kamar hotel,

pelayanan makanan dan minuman, restaurant, bar atau night club,

penyediaan meeting room, serta promosi makanan khas tradisional

maupun internasional semua tersedia di hotel.

Pengertian Hotel menurut Surat Keputusan Mentri Pariwisata,

Pos dan Telekomunikasi No. KN/34/HK/103/MPT tahun 1987 sebagai

berikut “Hotel adalah salah satu jenis akomodasi yang menggunakan

sebagian maupun keseluruhan bagunan untuk menyediakan jasa

pelayanan penginapan, makanan dan minuman serta jasa-jasa lainnya

bagi umum yang dikelola secara komersial serta memennuhi persyaratan

yang telah ditetapkan oleh pemerintah”.

Sebuah hotel mempunyai organisasi yang bertanggung jawab pada

suatu department. Salah satu Department yang akan dibahas disini

adalah Food and Beverage (F&B). Department yang bertanggung jawab

sebagai penyedia makanan dan minuman yang tersedia. Department

F&B mempunyai dua bagian yakni FB Service dan FB Product,

keduanya bekerjasama memenuhi kebutuhan tamu dengan order menu

yang diinginkan, baik tamu yang menginap di hotel maupun tamu yang

tidak menginap di hotel.

Food and beverage product adalah bagian yang penting dalam

proses pengadaan, penyimpanan, pengolahan, dan penyajian makanan.

Bagian-bagian Food and Beverage Product Departement adalah hot

kitchen, cold kitchen, pastry, bakery, dan butcher. Hot kitchen adalah
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dapur yang berfungsi untuk mengolah makanan panas seperti appetizer,

soup, dan main course. Cold kithen adalah dapur yang berfungsi untuk

mengolah makanan dingin seperti fruit cut, salad dan dessert. Butcher

adalah bagian food and beverage product yang berfungsi sebagai tempat

untuk memotong berbagai macam daging (poultry, meat, seafood) yang

akan diolah oleh hot kitchen dan cold kitchen. Sedangkan Pastry and

Bakery adalah dapur yang berfungsi untuk mengolah cake, chocolate,

cookies, pastries, dan aneka dessert.

Pastry and Bakery merupakan salah satu section yang ada di Food

and Beverage Product Department. Bagian ini bertanggung jawab

dalam pembuatan cake, bread, cookies, chocolate, toast, pudding,

pastries dan berbagai jenis dessert lainnya. Di dalam operasional pada

umumnya pastry kitchen dikepalai oleh seorang pastry chef, dibantu

oleh beberapa staff lain seperti chef de partie dan juga commis yang

membuat produk pastry secara langsung.

Seperti Pastry and Bakery pada umumnya, Pastry and Bakery

Section di Hotel Grand Ambarrukmo Yogyakarta juga memiliki tugas

dan tanggung jawab yang sama seperti uraian Pastry and Bakery

sebelumnya. Tiap-tiap staff memiliki tugas dan tanggung jawab yang

berbeda namun tetap dengan tujuan yang sama, yaitu menghidangkan

olahan pastry and bakery yang berkualitas untuk memuaskan pelanggan.

Staff juga dituntut bekerja secara maksimal serta memiliki keahlian,

kreatifitas dan ketelitian dalam menerapkan standard recipe yang ada.
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Samara Deli Shop merupakan outlet di Hotel Grand Ambarrukmo

Yogyakarta yang menyediakan aneka dessert.. Di outlet ini

menyediakan berbagai produk pastry & bakery antara lain Tiramisu

Cake, Tripple Choco Cake, Cheese Cake, Mousse Cake, Opera Cake,

Red Velvet Cake, aneka Bakery, dan Pudding.

Salah satu produk yang paling diminati tamu adalah Opera Cake.

Cake ini menjadi favorite karena tampilan cake yang unik dan

perpaduan antara sponge cake, chocolate ganache, coffee syrup dan

butter cream yang lembut. Namun demikian dalam pembuatan cake ini

tidak semudah seperti cake yang lain. Proses pembuatan Opera Cake ini

cukup rumit. Jika tidak sesuai dengan Standard Recipe yang ada, hasil

yang didapat akan berbeda dan mempengaruhi mutu dan kualitas dari

cake itu sendiri. Maka dari itu seorang pastry staff harus cermat mulai

dari scalling bahan-bahan baku hingga timing dalam proses pengolahan,

sehingga proses pembuatan produk Opera Cake ini bisa dilakukan

dengan efektif dan menghasilkan produk sesuai dengan standard recipe

yang telah ditentukan oleh Pastry Section. Dengan demikian, bisa

disimpulkan bahwa seorang Pastry Staff harus memahami dan mampu

menerapkan Standard Recipe pembuatan produk Opera Cake dengan

baik.

Dari uraian tersebut, penulis tertarik mengangkat menjadi topik

Tugas Akhir yang selanjutnya di beri judul “PENERAPAN

STANDARD RECIPE PEMBUATAN OPERA CAKE OLEH
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PASTRY & BAKERY STAFF DI GRAND AMBARRUKMO

HOTEL YOGYAKARTA”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Standard Recipe dan metode pembuatan Opera

Cake di Grand Ambarrukmo Hotel Yogyakarta?

2. Persiapan apa saja yang disiapkan dalam proses pembuatan Opera

Cake oleh Pastry & Bakery staff di Grand Ambarrukmo Hotel

Yogyakarta?

C. Tujuan PKL

1. Untuk mengetahui Standard Recipe dan metode pembuatan Opera

Cake di Samara Deli Shop Hotel Grand Ambarrukmo Yogyakarta

2. Untuk mengetahui persiapan dalam proses pembuatan Opera Cake

oleh Pastry & Bakery staff di Grand ambarrukmo Hotel Yogyakarta

D. Manfaat PKL

1. Bagi Pelaku PKL

a. Dengan melakukan praktek kerja lapangan mahasiswa

AMPTA dapat menyalurkan skill dan knowledge diperusahaan

tempat praktek kerja lapangan.

b. Penulis dapat merasakan kerja diperusahaan tempat praktek
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kerja lapangan dan dapat bekerja sama dengan staff

perusahaan tersebut.

c. Penulis dapat menggunakan praktek kerja lapangan untuk

mencari kerja setelah lulus dari STP AMPTA.

2. Bagi Lembaga STP AMPTA

a. Menyiapkan tenaga kerja yang siap pakai dan bekerja dengan

mempunyai Skill dan knowledge yang baik.

b. Membuktikan kepada perusahaan bahwa

mahasiswa-mahasiswi STP AMPTA mempunyai potensi

yang unggul.

c. Sebagai tambahan bahan bacaan bagi perpustakaan STP

AMPTA serta ilu pengetahuan di STP AMPTA.

3. Bagi Perusahaan

a. Sebagai wadah pencaharian tenaga kerja yang profesional

b. Dengan adanya perusahaan bisa dihaapkan perusahaan bisa

bekerjasama dengan STP AMPTA dalam perekrutan tenaga

kerja

c. Hotel dapat bantuan tenaga kerja tanpa harus membayar gaji

yang sama dengan karyawan.



7

BAB II

KEPUSTAKAAN

A. Gambaran Umum Perusahaan

1. PengertianHotel

“Hotel adalah bangunan yang menyediakan kamar-kamar

untuk menginap para tamu, makanan dan minuman, serta

fasilitas-fasilitas lain yang diperlukan dan dikelola secara

profesional untuk mendapatkan keuntungan” (Rumekso 2002;2).

“Perhotelan merupakan industri yang menjajikan, meskipun
kadang terjadi goncangan di tengah-tengah terjadinya krisis
ekonomi hal ini menyebabkan turunya partisipasi tamu, apalagi
sekarang dengan peraturan yang ditetapkan oleh presiden bahwa
Pegawai Negeri Sipil dilarang melakukan kegiatan di hotel yang
menyebabkan penghasilan turun cukup signifikan. Hal ini
membuktikan bahwa industri perhotelan Indonesia termasuk
dalam industry yang meyakinkan.”(Bagyono,2014;5)

Dari pengertian diatas, hotel adalah badan usaha akomodasi

atau perusahaan yang penyediakan pelayanan bagi masyarakat

umum dengan fasilitas jasa penginapan, penyedia makanan dan

minuman, jasa layanan kamar, serta jasa pencucian pakaian.
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2. Karakteristik Hotel

a. Phisik :

Besar/kecilnya hotel atau banyak/sedikitnya jumlah kamar

tamu :

1) Hotel kecil, dengan yang memiliki 25 kamar atau kurang

2) Hotel sedang, hotel yang memiliki lebih dari 25 kamar dan

kurang dari 100 kamar

3) Hotel menengah, hotel yang memiliki lebih dari 100 kamar

atau kurang dari 300 kamar

4) Hotel besar, hotel yang memiliki 300 kamar

b. Perlengkapan yang tersedia, baik bagi karyawan, tamu maupun

bagi pengelola hotel. Peralatan yang dimiliki oleh setiap

department, baik yang digunakan untuk keperluan umum

ataupun keperluan pelaksanaan kerja karyawan.

c. Beroperasi selama 24 jam sehari, tanpa adanya hari libur dalam

pelayanan jasa terhadap pelanggan hotel dan masyarakat pada

umumnya.

d. Memperlakukan pelanggan seperti raja selain juga

memperlakukan pelanggan sebagai patner dalam usaha karena

jasa pelayanan hotel sangat tergantung pada banyaknya

pelanggan yang menggunakan fasilitas hotel tersebut. (Endah

Sri,2000;16)
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e. Hotel tegolong perusahan yang membutuhkan moda yang besar

dan membutuhkan tenaga kerja yang banyak pula.

3. Jenis Hotel

Penentuan jenis hotel tidak terlepas dari kebutuhan pelanggan

dan ciri atau sifat khas yang dimiliki wisatawan (Tarmoezi,

2000;23). Berdasarkan hal tersebut, dapat dilihat dari lokasi dimana

hotel tersebut dibangun, sehingga dikelompokkan menjadi :

Tabel 2.1 Jenis-Jenis Hotel

a. City Hotel Hotel yang berlokasi di perkotaan, biasanya diperuntukkan

bagi masyarakat yang bermaksud untuk tinggal sementara

(dalam jangka waktu pendek). City Hotel disebut juga

sebagai transit hotel karena biasanya dihuni oleh para

pelaku bisnis yang memanfaatkan fasilitas dan pelayanan

bisnis yang disediakan oleh hotel tersebut.

b. Residential

Hotel

Hotel yang berlokasi di daerah pinggiran kota besar yang

jauh dari keramaian kota, tetapi mudah mencapai

tempat-tempat kegiatan usaha. Hotel ini berlokasi di

daerah-daerah tenang, terutama karena diperuntukkan bagi

masyarakat yang ingin tinggal dalam jangka waktu lama.

Dengan sendirinya hotel ini diperlengkapi dengan fasilitas

tempat tinggal yang lengkap untuk seluruh anggota
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keluarga.

c. Resort Hotel Hotel yang berlokasi di daerah pengunungan (mountain

hotel) atau di tepi pantai (beach hotel), di tepi danau atau di

tepi aliran sungai. Hotel seperti ini terutama diperuntukkan

bagi keluarga yang ingin beristirahat pada hari-hari libur

atau bagi mereka yang ingin berekreasi

d. Motel

(Motor

Hotel)

Hotel yang berlokasi di pinggiran atau di sepanjang jalan

raya yang menghubungan satu kota dengan kota besar

lainnya, atau di pinggiran jalan raya dekat dengan pintu

gerbang atau batas kota besar. Hotel ini diperuntukkan

sebagai tempat istirahat sementara bagi mereka yang

melakukan perjalanan dengan menggunakan kendaraan

umum atau mobil sendiri. Oleh karena itu hotel ini

menyediakan fasilitas garasi untuk mobil.
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4. Klasifikasi Hotel Berdasarkan Bintang

‘Hotel dapat di klasifikasikan menurut bidang yang di tentukan

oelh Dinas Pariwisata Daerah (Dipenda) sesuai persyaratan fasilitas

yang terdapat dalam hotel setiap tiga tahun sekali dalam bentuk

sertifikat dengan tatacara penetapannya dilakukan oleh Direktorat

Jendral Pariwisata” (Kusumo 2012 ; 138).

Menurut keputusan direktorat Jendral Pariwisata, Pos dan

Telekomunikasi no 22/U/VI/1978 tanggal 12 Juni 1978 (Endar Sri,

1996 : 9), klasifikasi hotel dibedakan dengan menggunakan simbol

bintang antara 1-5. Semakin banyak bintang yang dimiliki suatu

hotel, semakin berkualitas hotel tersebut.

Tabel 2.2 Kriteria Hotel Berbintang

a. Hotel

Bintang 1

 Jumlah kamar standar minimal 15 dengan luas minimal

20 m2

 Kamar mandi di dalam

b. Hotel

Bintang 2

 Jumlah kamar standar minimal 20 dengan luas minimal

20 m2

 Jumlah kamar suite minimal 1 dengan luas minimal 44

m2

 Kamar mandi dalam, TV, telepon, AC, penerangan,
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jendela, lobi, sarana olahraga, bar

c. Hotel

Bintang 3

 Jumlah kamar standar minimal 30 dengan luas minimal

24 m2

 Jumlah kamar suite minimal 2 dengan luas minimal 48

m2

 Kamar mandi dalam, toilet sendiri, TV, telepon, AC,

penerangan, jendela, lobi, sarana olahraga dan rekreasi,

bar, restoran, valet parking

d. Hotel

Bintang 4

 Jumlah kamar standar minimal 50 dengan luas minimal

24 m2

 Jumlah kamar suite minimal 3 dengan luas minimal 48

m2

 Luas lobi minimal 100 m2

 Kamar mandi air panas/dingin, TV, telepon, AC,

penerangan, jendela, sarana olahraga dan rekreasi, bar,

restoran

e. Hotel

Bintang 5

 Jumlah kamar standar minimal 100 dengan luas minimal

26 m2

 Jumlah kamar suite minimal 4 dengan luas minimal 52

m2

 Tempat tidur dan perabot kamar berkualitas tinggi
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 Kamar mandi air panas/dingin, TV, telepon, AC,

penerangan, jendela, lobi, sarana olahraga dan rekreasi,

bar, restoran 24 jam dan makanan bisa diantar ke

kamar, valet parking
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B. Gambaran Umum Food and Beverage Departemen

1. Pengertian Food and Beverage

Food & Beverage Departement merupakan salah satu

departemen yang ada di hotel dan termasuk departemen yang sangat

penting, sebab dapat menghasilkan atau mendatangkan keuntungan.

Tamu yang tinggal di hotel tidak saja memerlukan kamar tetapi juga

memerlukan makanan dan minuman yang akan dilayani oleh bagian

tata hidangan atau F&B service.

Menurut mertayasa (2012:2) yang dimaksud dengan tata

hidangan adalah bagian yang mempunyai tugas pokok untuk

menyiapkan dan menyajikan makanan dan minuman kepada para

tamu baik di hotel maupun di luar hotel. Jadi, dapat disimpulkan

bahwa F&B Departement adalah departemen yang bertanggung

jawab mengelola makanan dan minuman yang disertakan dengan

pelayanan.

Food and beverage department merupakan departemen yang

sangat mutlak diperlukan di hotel dalam penyediaan dan pelayanan

makanan dan minuman dalam menjalankan tugasnya food and

beverage department terbagi menjadi dua bagian yang saling

bergantung satu sama lain dan harus saling bekerjasama. 2 (dua)

bagian tersebut adalah:
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a. Food and beverage bagian depan (front service)

Yaitu bagian yang langsung berhubungan dengan tamu, terdiri

dari bar, restoran, banquet dan room service.

b. Food and beverage bagian belakang (back service)

Yaitu bagian yang tidak langsung berhubungan dengan tamu

karena harus melalui perantara pramusaji, terdiri dari kitchen,

stewarding.

2. Pengertian Pastry Product

Pastry / patiseri adalah salah satu pengetahuan dalam pengolahan

dan penyajian makanan , terutama proses dan sekarang berbagai jenis

kue. Patiseri berasal dari bahasa Prancis " Patisserie " yang berarti

kue-kue. Patiseri dengan demikian dapat diartikan sebagai ilmu yang

mempelajari tentang seluk beluk kue kue kontinenl baik , oriental dan

kue Indonesia mulai dari persiapan , pengolahan sampai dengan

presentasi .

a. ·Pastry di dunia perhotelan adalah salah satu departemen f & b

yang produknya bertugas membuat kue dan dessert kue untuk

keperluan sudut breakfast, coffee break, lunch dan dinner.
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b. ·Bakery di perhotelan merupakan salah satu bagian dari kue

pekerjaan membuat berbagai roti untuk keperluan sudut kue ,

breakfast, coffee break, lunch dan dinner.

Patiseri dibagi memjadi dua, yaitu kue-kue oriental dan kue-kue

benua. Kue Indonesia termasuk jenis kue oriental, termasuk kuenya

sementara kontinental, ragi produk, roti, kue dan icings, cookies,

kue-kue, krim, puding, beku makanan penutup, permen. Perbedaan kue

kontinental dengan kue oriental salah terletak pada lemak yang

digunakan. Kue kontinental umumnya menggunakan lemak padat

seperti margarin , mentega dan shortening . Kue Oriental umumnya

menggunakan lemak cair, seperti santan dan minyak .

3. Tujuan Food and Beverage Department

a. Menjual makanan dan minuman sebanyak-banyaknya dengan harga

yang sesuai.

b. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada tamu sehingga tamu

merasa puas. Hal ini menyangkut mutu pelayanan mutu makanan

dan minuman, sikap karyawan, dekorasi ruangan serta suasana

sekitar, peralatan yang dipakai dan sanitasinya.

c. Mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dan untuk

kesinambungan usaha. (Soekarno dan Pendit, 2002;5)
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4. Struktur Organisasi Food and Beverage Product
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5. Hubungan Pastry Section Dengan Department Yang Lain

Dalam suatu hotel pastry termasuk bagian dari food and beverage

department di bawah departemen food product atau kitchen. Maka

dalam operasionalnya tidak akan terlepas dari hubungan kerjasama

dengan department lain yang ada di hotel.

Hubungan kerja ini dilakukan agar dapat memperlancar aktifitas

yang ada di hotel. Adapun hubungan kerja pasrty dengan department

lain menurut Adjab Subagjo, dalam bukunya Management Pengolahn

Kue & Roti (2007 :87).

a. Purchasing

Bertanggung jawab terhadap semua barang dan bahan kebutuhan

pastry section. Dalam melaksanakan pembelian harus benar-benar

memperhatikan kualitas, kuantitas dan harga barang yang dibeli.

b. Enegineering Department

Bertanggung jawab memelihara dan memperbaiki peralatan,

termasuk peralatan di pastry section yang mempunyai perlatan yang

besar, yang perbaikannya menggunakan alat khusus. Engineering

department secara rutin mengecek peralatan di pastry section untuk

menjaga agar peralatan yang ada dapat bekerja sesuai dengan

fungsinya.
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c. Laundry Section

Bertanggung jawab mengenai pencucian linen, napkin dan uniform

yang dikenakan karyawan pastry section. Secara rutin uniform yang

kotor harus segera diganti untuk menjaga kebersihan dan kesehatan

lingkungan pastry section.

d. Steward section

Bertanggung jawab terhadap penyediaan kebersihan alat dan

kelengkapan alat serta keamanan alat-alat yang digunakan oleh

pastry section.

e. Marketing department

Peranan marketing department juga penting bagi pastry section.

Dengan adanya marketing department produk-produk pastry yang

ada di hotel dapat di promosikan termasuk produk yang dihasilakan

pastry section.

f. Accounting department

Bagi pastry section peranan accounting department juga penting

untuk pembelian barang dan bahan yang dibutuhkan di pasrty

section.
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g. Room Service dan Restaurant Section

Room service dan restoran section adalah bagian yang sangat

penting untuk untuk penjualan produk yang dihasilkan oleh pasrty

section. Selanjutnya restoran atau cafe juga menyajikan product

pastry section seperti untuk breakfast biasanya tersaji

bermacam-macam bread, cake, dan pudding.
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BAB III

PELAKSANAAN

A. Gambaran Umum Hotel Grand Ambarrukmo

1. Sejarah Grand Ambarrukmo

Grand Ambarrukmo adalah anak perusahaan dari hotel bintang

lima Royal Ambarrukmo Yogyakarta. Sebagai merek yang baru

diluncurkan, Grand Ambarrukmo Yogyakarta mewarisi warisan

Jawa dan menanamkan tradisi ke dalam gaya dan trendi dengan

layanan terbaik. Grand Ambarrukmo Yogyakarta adalah hotel

klasik-halus yang membawa semua kenangan manis dan

sentimental dari sejarah panjang Jawa dalam kesederhanaan dengan

sentuhan modernitas.

Grand Ambarrukmo juga mengedepankan nilai-nilai budaya

yang mencerminkan warisan budaya yang halus, seperti pelayanan

prima dan pengalaman hidup yang mewah. Ada keramahtamahan

asli yang mewakili kehangatan dan layanan luar biasa dari

manajemen, staf, dan orang-orang lokal di sekitar Grand

Ambarrukmo Yogyakarta.

Hotel Grand Ambarrukmo Yogyakarta adalah penginapan

mewah dengan desain yang minimalis yang nyaman dan bersih
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serta harga terjangkau. Akomodasi berkelas hotel bintang 4 di Jogja

ini berdiri sejak tahun 2017 dan diresmikan pada tanggal 19

November 2019 yang diresmikan oleh Gubernur Yogyakarta Sri

Sultan Hamengkubuwono X. Hotel ini menawarkan pelayanan

istimewa dan fasilitas lengkap cocok untuk menginap saat liburan

bersama keluarga maupun anda yang sedang ada urussan bisnis di

kota Yogyakarta.

Merupakan hotel bintang 4 terbaik di kota Yogyakarta yang

nyaman untuk menginap dengan pelayanan memuaskan dan

fasilitas lengkap. Berdasarkan tingkat kepuasan pengunjung Grand

Ambarrukmo Yogyakarta berhasil mendapatkan rating dengan skor

diatas 9.1/10 pada situs booking online seperti Agoda, Traveloka,

BookingCom dan Pegipegi tidak heran jika hotel mewah satu ini

sangat ramai.pengunjung.

Grand Ambarrukmo Hotel adalah tempat menginap ideal bagi

para wisatawan yang mencari pesona dan kenyamanan di kota

Yogyakarta. Hotel berbintang 4 dengan arsitektur modern ini

menawarkan fasilitas yang lengkap mulai dari kolam renang, fitness

center, business center, area parkir yang luas, hingga layanan

laundry. Tidak ketinggalan The Samara Restaurant dan Arcadaz

Speakeasy Lounge and Bar untuk memenuhi kebutuhan bersantap

anda.
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Beralamat di Jln. Laksa Adisucipto No.82, Caturtunggal,

Depok, Sleman, Yogyakarta, 555281. No. Telepon (0274) 2800088,

Fax. : (62-274) 280 00 80. lokasi hotel sangat strategis hanya

berjarak 200 meter dari Plaza Ambarrukmo dan berjarak 540 m

dengan Museum Affandi. Sedangkan Lippo Plaza berjarak 1.05 km

dan Rumah Sakit Happy Land 1.5 km dari hotel.

Stasiun terdekat yakni Stasiun Kereta Lempuyangan berjarak

2,9 km dan Stasiun Kereta Tugu berjarak 4.0 km. Bagi anda yang

datang dengan naik pesawat, dari Bandara Internasional Adisucipto

dapat di tempuh kurang lebih 10 menit berkendara.menginap di

Hotel Grand Ambarrukmo Yogyakarta dengan mudah mengunjungi

sejumlah objek wisata populer di kota Yogyakarta seperti Jalan

Malioboro, Museum Benteng Vrendeburg dan Keraton Yogyakarta

hanya 10 menit berkendara.

2. Fasilitas Grand Ambarrukmo Hotel

Hotel Bintang 4 Grand Ambarrukmo Yogyakarta menawarkan

pelayanan yang istimewa dan sejumlah fasilitas terbaik yang akan

membuat pengalaman menginap anda di kota Yogyakarta tidak

terlupakan. Misalnya saja kolam renang luar ruangan yang

dilengkapi kursi dipinggir kolam untuk bersantai. Dan buat anda



24

yang tidak ingin ketinggalan aktivitas olahraga terdapat pusat

kebugaran diarea hotel.

Untuk lebih jelasnya berikut fasilitas dan layanan Hotel Grand

Ambarukmo Yogyakarta yang perlu anda ketahui :

a. Room

Grand Ambarrukmo Yogyakarta menawarkan 142 kamar yang

terdiri dari 88 Kamar Deluxe, 42 Kamar Grand Deluxe, 4

Grand Deluxe Premium, dan 8 Kamar Suites.

b. Pusat Bisnis

c. Layanan kamar 24 jam

d. Binatu dan Dry Cleaning

e. Swimming Pool

f. Meeting Room

Grand Ambarrukmo Yogyakarta mempunyai 3 Meeting Room

jika digabungkan bisa untuk 290 pax. Yang berada di lantai 2.

g. The Samara Restaurant

h. Arcadaz Speakeasy Lounge and Bar

i. Fitness Center

j. Business Center
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k. Ballroom Grand Ambarrukmo

l. Ruang Parkir Luas

m. Tour Service

3. Visi & Misi Hotel Grand Ambarrukmo

a. Visi

Menjadi hotel pilihan yang paling disukai di Yogyakarta yang

menawarkan layanan yang profesional tulus, dan ramah untuk pasar

bisnis dan liburan yang cerdas sehingga mendapatkan pelnaggan yang

datang secara berulang dalam jangka waktu yang lama.

b. Misi

Grand Ambarrukmo berupaya untuk membangun hubungan jangka

panjang dengan tamu dari segala aspek dan kemudian mendapatkan

loyalitas tamu. Untuk mencapai hal tersebut kami menegakkan

prinsip-prinsip sebagai berikut :

1) Tamu adalah aspek yang paling penting dalam bisnis apapun.

Mereka tidak bergantung pada kami, kamilah yang bergantung pada

mereka. Tamu bukanlah hal yang statis atau diam, mereka adalah

manusia yang memiliki emosi dan perasaan selayaknya kita,
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sehingga susah mselayaknya mereka mendapatkan layanan dan

perhatian yang paling tulus dari kami.

2) Kami menyediakan lingkungan kerja yang aman dan

menyenangkan bagi karyawan kami. Kami juga menyediakan

peralatan pendukung untuk menunjang tgas dan tanggung jawab

mereka, sehingga mereka merasa bernilai dan dihargai atas

kontribusi mereka.

3) Kami berusaha keras untuk gesit, inovatif, dan sabar akan

kualitas. Yang bertujuan dalam menyediakan layanan terbaik untuk

tamu sehingga dapat mempertahankan loyalitas tamu, dan terlebh

dapat meningkatkan jumlah tamu yang datang secara berulang

(repeater guests).

4) Bersama sebagaisebuah tim kami akan terus-menerus menjadi

pilar. Di antara komunitas kami sebagai bukti nyata untuk bisnis

yang jujur, adil dan ramah lingkungan.

4. Kondisi Hotel Grand Ambarrukmo

Sebagai hotel bintang 4 , Grand Ambarrukmo Hotel memiliki

fasilitas dan pelayanan prima yang membuat tamu ingin kembali

menginap. Ada keramahtamahan asli yang mewakili kehangatan

dan layanan luar biasa dari manajemen, staf, dan orang-orang
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lokal di sekitar Grand Ambarrukmo Yogyakarta. Grand

Ambarrukmo merupakan salah satu hotel yang sangat strategis karena

berada di pinggir Kota Yogyakarta dan bersebrangan dengan pusat

perbelanjaan yaitu Ambarrukmo Plaza kita dapat melalui JPO

(Jembatan Penyebrangan Orang) untuk menuju pusat perbelajaan

tersebut.

Hotel ini terdiri dari 9 lantai dan memiliki sekitar 142 kamar.

Jenis kamr di hotel antara lain Deluxe Room, Grand Deluxe Room,

Grand Deluxe Premium Room, dan Suite Room. Mempunyai 3 meeting

room jika digabungkan bisa menampung 290 pax. Dan mempunyai 1

ball room yang berada di lantai 5 dengan view pool.

Soal makan dan minum, hotel ini memiliki restoran yang

menyediakan berbagai macam olahan Western dan Oriental. JIka anda

penikmat minuman teh, kopi, atau minuman lainnya, terdapat Arcadaz

Lounge yang berada di lantai 5. dan untuk sarapan Samara Restaurant

menyediakan dengan model buffet.
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B. Gambaran Food and Beverage Pastry Section

Pada zaman sekarang ini, hampir setiap hotel memiliki Food and

Beverage Department. Karena biasanya tamu merasa lapar dan enggan

untuk bepergian keluar hotel untuk mencari makan karena lelah ataupun

juga karna ingin dilayani, atau juga karena terlalu sibuk meeting dan

tidak ada waktu untuk keluar mencari makan demi memenuhi kebutuhan

jasmaninya. Pada dasarnya Food and Beverage Department terbagi

menjadi 2 (dua) yaitu, Food and Beverage Product dan Food and

Beverage Service. Food and Beverage Product terbagi lagi menjadi 2

(dua) yaitu, Kitchen dan Pastry.

Pastry adalah jenis olahan makanan dari beberapa kombinasi bahan

yang pada umumnya berasa manis yang biasanya mengandung lemak

dan biasanya melalui tahap pembakaran, jenis makanan ini biasanya

disajikan untuk dessert. Disetiap section di Food and Beverage Product

(Kitchen) tiap karyawannya memegang tugas dan tanggung jawab

masing-masing, sesuai dengan jabatannya, dan memiliki keahlian atau

ketrampilan berdasarkan kriteria hotel tersebut.
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C. Struktur Organisasi Pastry Section

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Pastry Section

Job Description :

1. Pastry Chef

Untuk mengisi Pastry Chef di dalam perusahaan besar dilakukan

penyeleksian yang ketat, dimana ia harus memiliki kemampuan dan

pengalaman yang luas dalam bidannya dan memiliki rasa seni yang

cukup tinggi sebagai latar belakangnya.

Tanggung jawab utama pastry chef :

a. Merencanakan, mengatur dan mengawasi pekerjaan di dalam

pastry

b. Bertanggung jawab terhadap bahan makanan dan biaya bahan

makanan (cost control)

Pastry Chef

Demi Chef

Commis Pastry
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c. Mengawasi staff pastry dalam pekerjaannya akan penggunaan

mesin-mesin secara efisien dan fasilitas pastry lainnya.

d. Bertanggung jawab pada semua persiapan dan

pembuatan pastry serta bakery product

2. Demi Chef

Seseorang yang bertanggung jawab dalam kegiatan-kegiatan di

bagian pastry secara optimal. Tugas dan tanggung jawab demi chef :

a. Ia mengatur operasional pastry dan mendelegasikan beberapa

pekerjaan kepada beberapa asistennya dan sbetulnya ia adalah

tulang punggung pastry

b. Ia bertanggung jawab kepada Chef Pastry

3. Commis

a. Mempersiapkan, pembuatan jenis bread, cake, dan produk lain

yang dibutuhkan oleh kitchen
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D. Jadwal Kerja atau Shift

1. Morning Shift : 06.00 - 14.00

2. Afternoon Shift : 15.00 - 23.00

3. Night Shift : 23.00 - 07.00

Jadwal yang telah ditentukan dapat berubah setiap saat bila diperlukan.

Dalam satu minggu, trainee mendapatkan libur satu hari sistem 51 yaitu

5 hari kerja dan 1 hari libur.

E. Pelaksanaan Kerja Trainee

1. Morning Shift : 06.00 - 14.00

a) Menjaga stall breakfast

b) Clear up peralatan breakfast

c) Prepare adonan untuk breakfast besuk

d) Melengkapai dan menambah bahan untuk ala carte yang sudah

menipis

e) Prepare coffee break/lunch/dinner

f) Setup dan clearup lunch

g) Setup cake shop
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h) Handle ala carte

i) Prepare untuk orderan hari ini atau besuk

j) Bersih-bersih area sebelum pulang

k) Menata bahan-bahan yang ada di chiller dengan sistem FIFO

2. Afternoon Shift : 14.00 - 23.00

a) Prepare untuk orderan hari ini atau besuk

b) Prepare produk untuk breakfast

c) Clearup cakeshop

d) Handle ala carte

e) Bersih-bersih area sebelum pulang

f) Handle breakfast box

F. Permasalahan atau Kendala yang Dihadapi

a) Overtime 2-3 jam

b) Cetakan tarlette sedikit

c) Bergantian saat menggunakan oven

d) Libur yang tidak sesuai jadwal
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G. Struktur Organisasi Food & Beverage Product

Sruktur Organisasi Food & Beverage Product
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Tugas dan tanggung jawab Food and Beverage Product antara lain :

1. Mengolah bahan Makanan mentah menjadi makanan yang siap saji

2. Membuat masakan yang mempunyai cita rasa

3. Bertanggung jawab atas makanan dan minuman yang dibuat apakah

sudah memenuhi syarat dari segi kesehatan

Menjadi seorang cook walaupun hanya sebagai seorang trainee, kita

harus mematuhi peraturan yang ada. Di Grand Ambarrukmo Hotel,

standarisasi sebagai seorang cook kurang lebih sama dengan di

hotel-hotel besar lain pada umumnya. Selama pengalaman saya menjadi

seorang trainee di Grand Ambarrukmo Pastry Section, saya

mendapatkan banyak pelajaran mengenai, timing, handling the events

(wedding, birthday party), dan juga teamwork. Dimana, apapun yang

kita lakukan jika tidak bersama team kita, maka kegagalan yang tidak

kita inginkan bisa kita dapatkan.

Komunikasi merupakan kunci utama keberhasilan. Di Dapur, kita

berkomunikasi dengan staff yang dikepalai oleh seorang Chef (juru

masak). Jika, kita tidak mempunyai komunikasi yang baik terhadap staff,

ataupun rekan kerja kita sesama trainee, maka keberhasilan dalam

menyajikan makanan pada hari itu pun akan sulit digapai, karena

terjadinya kesenjangan komunikasi antar sesama rekan kerja atau kolega.

Kita harus berpikir, saat kita bekerja di hotel, kita melayani tamu yang

ingin menyantap makanan di hotel kita. Pikirkan bahwa tamu itu lapar

dan sedang menunggu makanannya, disini dibutuhkan timing yang tepat
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dan cepat. Tentu saja, harus dipastikan bahwa mice en place itu sudah

siap semua sehinga kita tidak banyak menghabiskan waktu untuk satu

dish.

Saat melakukan on the job training di Grand ambarrukmo ini penulis

benar-benar merasakan teamwork yang nyata. Karena pada saat penulis

menjalani praktek kerja disana ada banyak events yang diselenggarakan

oleh hotel selain lunch dan dinner setiap harinya. Penulis kagum dengan

teamwork yang dimiliki di Pastry Section di Grand Ambarrukmo Hotel

ini, acara-acara yang kami selenggarakan berjalan dengan lancar, karena

suasana kekeluargaan yang hangat antar sesama staff dan trainee.

Penulis telah belajar banyak dari Grand Ambarrukmo terutama di bagian

pastry section.
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H. Analisis Pelaksanaan Kerja Trainee

1. Standard Recipe dalam Pembuatan Opera Cake di Grand

Ambarrukmo Hotel Yogyakarta

Standard Recipe adalah formula yang tertulis yang dijadikan

sebagai acuan dasar pembuatan sebuah makanan dalam jumlah dan

rasa yang telah ditentukan. Hal ini biasanya ukuran untuk satu

porsinya, nama bahan beserta ukurannya, peralatan yang digunakan,

cara pengolahan bahan, waktu persiapan hingga waktu untuk

memasak serta cara penyajiannya (Basic Kitchen Knowledge, 2011)

Standard Recipe sangatlah penting untuk setiap outlet atau

restaurant, karena dengan menggunakan standard recipe kualitas

dan kuantitas suatu makanan pasti terjaga. Adapun kegunakaan dari

Standard Recipe, yaitu:

1. Untuk memudahkan pembelian barang-barang yang dibutuhkan

sesuai dengan produk yang akan dibuat.

2. Sebagai penyeragam produk yang dibuat bagi siapapun yang

membuatnya.

3. Sebagai alat kontrol menentukan kualitas dan kuantitas serta

penyajian suatu makanan yang dihidangkan

4. Dapat dengan mudah menentukan Selling Price (biaya jual)

suatu produk yang dibuat

5. Sebagai alat control Food Cost, yaitu biaya keseluruhan yang

dikeluarkan untuk dapat menghasilkan suatu makanan dengan
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standard recipe tertentu dari mulai bahan, pengolahan, hingga

menjadi menu makanan siap jual per satu porsi. Teorinya

adalah semakin kecil besaran atau presentase food cost, semakin

besar keuntungan yang diharapkan.

6. Untuk memudahkan pembelian barang-barang yang dibutuhkan

sesuai dengan produk yang akan dibuat.

7. Sebagai penyeragam produk yang dibuat bagi siapapun yang

membuatnya.

8. Sebagai alat kontrol menentukan kualitas dan kuantitas serta

penyajian suatu makanan yang dihidangkan

9. Dapat dengan mudah menentukan Selling Price (biaya jual)

suatu produk yang dibuat

10. Sebagai alat control Food Cost, yaitu biaya keseluruhan yang

dikeluarkan untuk dapat menghasilkan suatu makanan dengan

standard recipe tertentu dari mulai bahan, pengolahan, hingga

menjadi menu makanan siap jual per satu porsi. Teorinya adalah

semakin kecil besaran atau presentase food cost, semakin besar

keuntungan yang diharapkan.
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Pastry and Bakery Section Di Hotel Grand Ambarrukmo

Yogyakarta sangat memperhatikan standart recipe yang digunakan

sebagai dasar dalam pembuatan suatu produk makanan. Karena standard

recipe sangat menentukan kualitas rasa dan penampilan suatu produk

yang dibuat. Pastry and Bakery Section di Hotel Grand Ambarrukmo

Yogyakarta sudah memiliki standard recipe dalam pembuatan Opera

Cake dengan tujuan agar kualitas rasa dan penyajiannya baik. Dan dalam

proses pengolahannya harus memperhatikan kelengkapan bahan dan alat

yang akan digunakan agar hasil produk Opera Cake yang dihasilkan

sesuai dengan Standard Recipe yang sudah dibuat.

Berikut penulis akan berikan pembuatan Opera Cake untuk ukuran

Loyang 40cm x 60cm yang ada di pastry and bakery section Samara Deli

Shop Hotel Grand Ambarrukmo Yogyakarta:

a. Recipe Pembuatan Opera Cake

1) Recipe PembuatanWhite Roulade

Berikut ini merupakan Recipe dalam pembuatan White Roulade

oleh Pastry Staff di Hotel Grand Ambarrukmo Yogyakarta,

yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.1 Recipe PembuatanWhite Roulade

No Ingredients Unit Rec.Unit

1. Egg 27 Pcs

2. Crystal Sugar 375 Gr

3. Medium Flour 375 Gr
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4. Unsalted Butter 125 Gr

5. Ovalet 15 Gr

Yield: 4 Tray 60 cm x 40 cm

2) Recipe Pembuatan Butter Cream

Berikut ini merupakan Recipe dalam pembuatan Butter Cream

oleh Pastry Staff di Hotel Grand Ambarrukmo Yogyakarta,

yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.2 Recipe Pembuatan Butter Cream

No Ingredients Unit Rec.Unit

1. Unsalted Butter 1 Kg

2. Crystal Sugar

Noted :

For Merengue : 100 Gr

For Boiled Sugar : 400 Gr

400 Gr

3. Water 150 Ml

4. Glucose 50 Gr

5. White Egg 150 Gr

Yield: 4 Tray 60 cm x 40 cm
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3) Recipe Pembuatan Coffee Syrup

Berikut ini merupakan Recipe dalam pembuatan Coffee Syrup

oleh Pastry Staff di Hotel Grand Ambarrukmo Yogyakarta,

yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.3 Recipe Pembuatan Coffee Syrup

No Ingredients Unit Rec.Unit

1. Coffee Powder 200 Gr

2. Water 1 L

3. Crystal Sugar 1700 Gr

Yield: 4 Tray 60 cm x 40 cm

4) Recipe Pembuatan Chocolate Ganache

Berikut ini merupakan Recipe dalam pembuatan Chocolate

Ganache oleh Pastry Staff di Hotel Grand Ambarrukmo

Yogyakarta, yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.4 Recipe Pembuatan Chocolate Ganache

No Ingredients Unit Rec.Unit

1. Dark Chocolate Compound 1 Kg

2. Fresh Cream 1 L

Yield: 4 Tray 60 cm x 40 cm



41

5) Recipe Pembuatan Garnish Opera Cake

Berikut ini merupakan Recipe dalam pembuatan Garnish Opera

Cake oleh Pastry Staff di Hotel Grand Ambarrukmo

Yogyakarta, yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.5 Recipe Pembuatan Garnish Opera Cake

No Ingredients Unit Rec.Unit

1. White Chocolate Compound 500 Kg

2. Red Cherry 100 Gr

3. Chocolate Ganache 100 Gr

Yield: 3 Cake Slice and 1 Whole Cake
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b. Metode Pembuatan Opera Cake

Setelah mengetahui bahan – bahan yang digunakan untuk

pembuatan Opera Cake yang ada di Samara Deli Shop Hotel Grand

Ambarrukmo Yogyakarta mulai dari white roulade, butter cream,

coffee syrup, dan chocolate ganache berikut penulis akan jabarkan

metode atau cara pembuatan Opera Cake oleh Pastry Staff di

Samara Deli Shop Hotel Grand Ambarrukmo Yogyakarta.

1) Metode pembuatanWhite Roulade Cake

a) Siapkan bahan 27 butir egg, 375 gram crystal sugar, 375

gram flour (segituga biru), 15 gram elmusifier (ovalet), dan

125 gram butter yang sudah di melted kan (dilelehkan)

menggunakan microwave.

Gambar 3.3 Bahan-BahanWhite Roulade
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b) Masukkan 27 butir egg, 375 gram crystal sugar, dan 15

gram ovalet kedalam mixer bowl. Pastikan mixer bowl

dalam keadaan bersih dan kering. Karena jika mixer bowl

basah adonan tidak akan mengembang dengan sempurna.

Gunakan pengaduk jenis balloon whisk. Operasikan mixer

dough pada kecepatan sedang (2) terlebih dahulu agar

adonan tercampur dengan rata lalu naikan kecepatan

menjadi kecepatan tinggi (3) hingga adonan mengembang

dan berubah warna menjadi putih sekitar � 15 – 20 menit.

Gambar 3.4Mix Egg, Crystal Sugar, Ovalet

c) Masukkan 375 gram flour kedalam mixer aduk dengan

kecepatan rendah (1) hingga tercampur lalu masukkan

butter yang sudah dilelehkan. Aduk sebentar hingga

tercampur lalu matikan power pada mixer.
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Gambar 3.5 Masukkan Tepung dan Butter

d) Siapkan 4 buah baking tray berukuran 40 cm x 60 cm yang

sudah diolesi mentega secara rata menggunakan pastry

brush atau kuas dan beri baking paper yang berukuran

sama dan olesi kembali baking paper dengan mentega.

Gambar 3.6 Siapkan Baking Tray
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e) Bagi rata adonan white roulade kedalam 4 buah baking

tray yang sudah disiapkan lalu ratakan dengan offsite

spatula.

Gambar 3.7 Bagi Menjadi Empat Loyang

f) Masukkan white roulade opera cake ke dalam oven.

Panggang dengan suhu atas dan suhu bawah sekitar 200oC

selama ± 7 menit.

Gambar 3.8 Panggang White Roulade Opera Cake
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g) Angkat white roulade yang sudah matang dari dalam oven

dan letakkan di cooling rack agar cepat dingin.

Gambar 3.9 Letakkan di Colling Rack

2) Pembuatan Butter Cream

a) Masukkan 150 ml water, 50 gram glucose, dan 300 gram

crystal sugar kedalam sauce pan dan panaskan hingga

berubah menjadi setengah caramel. Suhu untuk gula

setengah caramel kira – kira sekitar 120oC. Untuk

mendapatkan suhu yang sesuai gunakan probe

thermometer.

Gambar 3.10 Gula Setengah Caramel
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b) Membuat merengue dengan memasukkan 150 gram white

egg (putih telur) dan 100 gram crystal sugar kedalam mixer

dough lalu mix menggunakan jenis pengaduk balloon whisk

dengan kecepatan tinggi (3) hingga mengembang dan

terasa kaku. Setelah mengembang dan terasa kaku matikan

power off pada mixer .

Gambar 3.11 Proses PembuatanMerengue

c) Setelah adonan merengue mengembang dan terasa kaku

masukkan gula setengah caramel yang masih panas

kedalam adonan merengue sedikit demi sedikit. Lalu mixer

kembali hingga suhu menjadi dingin (suhu ruang).
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Gambar 3.12 CampurkanMerengue dan

Gula Setengah Caramel

d) Kemudian masukkan 1 kilogram butter kedalam adonan

sedikit demi sedikit dengan kecepatan sedang (2), mixer

hingga tercampur lalu naikkan kecepatan menjadi

kecepatan tinggi (3). Setelah tercampur dan mengembang

matikan power off pada mixer dan pindahkan dalam tempat

yang bersih.

Gambar 3.13 Masukkan Butter
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3) Pembuatan Coffee Syrup

Masukkan 200 gram coffee powder, 1 liter water, dan 1700

gram crystal sugar kedalam sauce pan dan masak hingga

mendidih.

Gambar 3.14 Coffee Syrup

4) Pembuatan Chocolate Ganache

a) Masukkan 1 liter fresh cream kedalam pan dan masak

dengan api kecil hingga keluar uap-uap (simmer ± 85oC –

96oC).

Gambar 3.15 Fresh Cream
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b) Siapkan 1 kilogram dark chocolate yang sudah dipotong

kecil – kecil ke dalam whisking bowl. Tujuannya agar

chocolate meleleh lebih cepat. Masukkan fresh cream yang

sudah setengah mendidih kedalam whisking bowl yang

berisikan potongan dark chocolate, kemudian aduk secara

perlahan hingga tercampur rata menggunakan balon whisk.

Dinginkan pada suhu ruangan hingga tekstur chocolate

ganash memadat.

Gambar 3.16 Chocolate Ganache

5) Pembuatan Chocolate Garnish

Potong kecil-kecil coklat lalu lelehkan menggunakan metode

Au Bain Mary dengan suhu 39oC. Setelah itu angkat coklat dari
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panci dan diamkan hingga suhu coklat menurun hingga 35oC.

Bila suhu coklat sudah sama dengan suhu ruang, selanjutnya

bentuk coklat sesuai dengan keinginan. Atau bisa

menggunakan cetakan khusus coklat.

Gambar 3.17 Chocolate Garnish

6) Finishing Pembuatan Opera Cake

a) Ambil empat white roulade dan hilangkan kulit bagian

luarnya.

b) Siapkan baking tray dengan ukuran 40 cm x 60 cm yang

dibalik dengan sisi dasar dibagian atas, lalu beri kertas roti.

c) Oleskan white roulade bagian pertama dengan coffee syrup

menggunakan pastry brush (kuas) hingga rata dan basah.

Gambar 3.18White Roulade diolesi Coffee Syrup
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d) Beri butter cream sebanyak 375 gram lalu ratakan

menggunakan offsite spatula. Letakkan kedalam freezer

sekitar ± 5 menit agar butter cream terasa padat.

Gambar 3.19 Olesi Butter Cream

e) Keluarkan sponge bagian pertama dari dalam freezer lalu

tuangkan chocolate ganache sebanyak 300 gram ke atas

permukaan butter cream dan ratakan menggunakan offsite

spatula.

Gambar 3.20 Tuangkan Chocolate Ganache

f) Letakkan white roulade ke-2 diatas chocolate ganache lalu

oleskan coffee syrup menggunakan pastry brush hingga

rata dan basah. Tuangkkan butter cream sebanyak 375
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gram dan ratakan dengan offsite spatula. Kemudian

masukkan kedalam freezer sekitar ± 5 menit hingga padat.

Gambar 3.21 Butter Cream Layer ke-2

g) Keluarkan opera cake dari dalam freezer lalu tuangkan

chocolate ganache sekitar 300 gram diatas permukaan

butter cream lalu ratakan dengan offsite spatula.

Gambar 3.22 Chocolate Ganache layer ke-2
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h) Letakkan white roulade 3 lalu oleskan coffee syrup diatas

permukaan white roulade 3 dengan menggunakan pastry

brush hingga rata dan basah lalu tuangkan 375 gram butter

cream dan ratakan dengan offsite spatula. Masukkan

kembali Opera Cake kedalam freezer sekitar ±5 menit.

Gambar 3.23 Butter Cake layer ke-3

i) Kemudian keluarkan Opera Cake dari dalam freezer dan

tuangkan 300 gram chocolate ganache keatas permukaan

butter cream dan ratakan menggunakan offsite spatula.

Gambar 3.24 Chocolate Ganache layer ke-3

j) Tahap terakhir pada layer ke 4, letakkan white roulade

diatas permukaan chocolate ganache. Kemudian oleskan

coffee syrup menggunakan pastry brush hingga rata dan
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basah lalu tuangkan 375 gram butter cream dan ratakan

menggunakan offsite spatula. Masukkan kembali kedalam

freezer sekitar ± 5 menit hingga padat.

Gambar 3.25 Butter Cream Layer ke-4

k) Setelah benar – benar padat keluarkan dari dalam freezer.

Tuangkan 300 gram chocolate ganache ke atas permukaan

butter cream lalu ratakan dengan offsite spatula. Pastikan

bagian atas chocolate ganache rapi dan rata. Masukkan ke

dalam chiller ± 24 jam.

Gambar 3.26 Chocolate Ganache layer ke-4

l) Keluarkan Opera Cake dari dalam chiller lalu rapikan

dengan cara memotong tipis disetiap sisi – sisinya. Untuk
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display di Samara Deli Shop potong Opera Cake menjadi 3

bagian dengan ukuran 8 cm x 5 cm untuk cake slice dan 1

bagian dengan ukuran 18 cm x 18 cm untuk cake whole.

Dengan garnish seringkali chocolate dan buah strawberry /

cherry.

Gambar 3.27 Opera Cake 18 cm x 18 cm

Gambar 3.28 Slice Opera Cake 8cm x 5cm
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2. Preparation

a. Persiapan diri

Langkah paling awal yang harus dilakukan yaitu preparation atau

yang biasa disebut dengan persiapan, dalam hal ini yang perlu

disiapkan dan diperhatikan seorang staff yaitu :

1) Persiapan diri sendiri oleh seorang cook atau staff, dimulai

dengan menjaga kebersihan diri seperti mandi, memotong kuku

agar tetap pendek, mencukur kumis dan jenggot bagi laki-laki,

mengikat rambut bagi perempuan yang sesuai dengan standard

grooming di Hotel Grand Ambarrukmo Yogyakarta dan

mencuci tangan sebelum dan sesudah memegang bahan

makanan. Selain itu seorang pastry staff harus menggunakan

seragam yang lengkap, mengenakan cook hat, chef jacket,

apron, dan safety shoes.

2) Menjaga kebersihan area tempat kerja. Semua staff termasuk

trainee bertanggung jawab atas kebersihan lingkungan kerja

meliputi lantai, meja kerja dan dinding.

3) Mengecek keadaan bahan sebelum sebelum digunakan apakah

masih dalam keadaan baik atau tidak, karena kualitas bahan

akan berpengaruh pada hasil yang dibuat.

4) Agar production berjalan dengan baik dan lancar seorang pastry

staff sebelum memulai product harus memperhatikan dan

menyiapkan seluruh equipment dan utensil yang diperlukan.
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b. Preparation Equipment

Untuk kesempurnaan pembuatan suatu produk tentu diperlukan

peralatan pendukungnya yang sesuai dengan produk yang dihasilkan

dan tujuan penggunaan produk tersebut. Maka untuk pembuatan

Opera Cake equipment yang digunakan harus lengkap sesuai dengan

standard.

Equipment yaitu peralatan berat yang digunakan dalam proses

produksi yang tidak dapat dipindah-pindah. (IHS;Pastry and Bakery

Product Module:2014:2). Berikut adalah equipment yang digunakan

selama proses pembuatan Opera Cake:

Tabel 3.6 Equipment yang Digunakan Selama Proses Pembuatan Opera

Cake

No Equipment Gambar

1. Oven

digunakan untuk memanggang

adonan white roulade.

Sumber: diytrade.com

2. Mixer

adalah alat yang digunakan

untuk mengaduk adonan supaya

tercampur.
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Sumber:indonetwork.co.id

3 Freezer

/ Walk in Freezer

Untuk membantu memadatkan

Opera Cake, pada umumnya

freezer memiliki suhu antara

0oC – (-18oC) Sumber:Alibaba.com

4 Working Table

terbuat dari stainless steel, agar

tidak mudah berkarat atau rapuh.

Sumber:Alibaba.com

5 Chiller

Alat pendingin yang berfungsi

untuk menyimpan bahan-bahan

yang mudah rusak. Suhunya

berikasar antara 0oC – 5oC

Sumber:Alibaba.com

6 Stove

Digunakan untuk memasak fresh

cream pada chocolate ganache

dan caramel untuk butter cream
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Sumber:Alibaba.com

7 Colling Rack

Rak yang digunakan untuk

mendinginkan produk yang baru

keluar dari oven. Dalam

pembuatan ini digunakan untuk

mendinginkan white roulade.
Sumber:irishinfrance.com

c. Preparation Utensils

Untuk kesempurnaan pembuatan suatu produk tentu diperlukan

peralatan pendukungnya yang sesuai dengan produk yang dihasilkan

dan tujuan penggunaan produk tersebut. Maka untuk pembuatan

Opera Cake, utensil yang digunakan harus lengkap sesuai dengan

standard.

Utensils yaitu alat-alat ringan yang digunakan dalam proses yang

dapat dipindah-pindah. (IHS;Pastry and Bakery Product

Module:2014:2). Berikut adalah equipment yang digunakan selama

proses pembuatan Opera Cake:
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Tabe 3.7 Utensils yang Dipakai Selama Proses Pembuatan Opera

Cake

No Utensils Gambar

1 Whisking Bowl

Mangkuk yang terbuatan dari

stainless stell agar mudah dicuci

dan tidak pecah saat dipanaskan.

Sumber:saltpigcanteen.com

2 Palleta (offset spatula)

Alat yang digunakan untuk

meratakan dan menghaluskan

permukaan adonan.

Sumber:

dokumen pribadi

3 Scrupper

Berfungsi sebagai alat pengeruk

adonan yang menempel di meja

atau mixer.

Sumber: amazon.com

4 Pastry Knife

Pisau khusus yang digunakan

untuk memotong cake.

Sumber:
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dokumen pribadi

5 Scale

Alat yang digunakan untuk

menimbang bahan-bahan atau

yang sudah menjadi adonan.

Sumber:amazon.com

6 Glass Scale

Gelas ukur yang berfungsi

sebagai alat ukur dalam bentuk

mili liter untuk menimbang

bahan-bahan cairan.
Sumber:tokopedia.com

7 Pastry Brush

Alat yang berfungsi untuk

mengoleskan coffe syrup keatas

white roulade cairan.

Sumber: Wikipedia.com

8 Baking Paper

Berfungsi sebagai alas adonan

agar tidak lengket di baking tray

Sumber: www.ebay.ie
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9 Baking Tray

Loyang berukuran besar yang

digunakan sebagai alas saat

mengoven roulade.

Sumber: metalsturkey.com

10 Sauce Pan

Alat yang digunakan untuk

memasak coffee syrup, caramel

untuk butter cream dan fresh

cream untuk chocolate ganache.
Sumber:

www.gstatic.com

11 Ballon Whisk

Alat yang berfungsi sebagai

pengocok terbuat dari kawat

stainless steel. Biasanya untuk

mengaduk fresh cream dan

coklat saat pembuatan chocolate

ganache, mengaduk coffee syrup

saat proses pemasakan

Sumber:

www.bakingmart.blogspot.c

om
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I. Gambar Set Up menu Event, Ala Carte, Display Cake Shop di Grand

Ambarrukmo Hotel

Gambar 3.29 SetUp Breakfast Pastry Section

Gambar 3.30 Product Pastry at Cake Shop
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Gambar 3.31 Prepare Coffe Break

Gambar 3.32 SetUp for Grand Opening at Samara Restaurant
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Gambar 3.33 SetUp Individual Cake for Marry Christmast
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Gambar 3.34Menu Ala Carte from Pastry

Gambar 3.35 Icon Marry Christmas
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Gambar 3.36 SetUp Dinner at Pool

Gambar 3.37 Birthday Cake
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Gambar 3.38 Finishing Cake
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Gambar 3.39 SetUp Steam Boat
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Gambar 3.40 Small Cake for Guest Compliment
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Gambar 3.41 Product For Breafast

Gambar 3.42 SetUp Family Style

Gambar 3.43 Prepare Breakfast Box For Group
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BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil peninjauan Penulis tentang standard recipe

pembuatan Opera Cake di Grand Ambarrukmo Hotel Yogyakarta yang

telah dijabarkan pada bab – bab sebelumnya, maka penulis dapat

menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Standard Recipe Opera Cake di Hotel Grand Ambarrukmo

Yogyakarta secara keseluruhan sudah ada dan berjalan dengan baik.

Hal ini dapat memperjelas bagaimana pembuatan produk Opera

Cake dengan awal dan akhir yang sama, baik dari tampilan, kualitas

rasa, maupun ukurannya.

2. Sebagian Pastry Staff telah menerapkan Standard Recipe. Namun

terkadang pada tahap pembuatan butter cream saat memasak gula

setengah caramel terkadang sebagian pastry staff tidak

menggunakan probe thermometer untuk mengukur suhu yang sesuai

dengan standard yaitu 120oC. Karena untuk mendapatkan tekstur

butter cream yang sesuai dengan standard, harus menggunakan

probe thermometer.

3. Dalam penilaian tamu tentang produk Opera Cake di Samara Deli

Shop Hotel Grand Ambarrukmo Yogyakarta, tamu merasa puas

dengan produk Opera Cake. Mulai dari kualitas rasa, tampilan,
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ukuran, dan harga yang disediakan di Samara Deli Shop Hotel

Grand Ambarrukmo Yogyakarta. Sehingga bisa dikatakan jarang

terjadi adanya komen kurang baik tentang produk Opera Cake yang

disajikan di Samara Deli Shop Hotel Grand Ambarrukmo

Yogyakarta.

B. Saran

Bedasarkan tinjauan tentang standard recipe pembuatan Opera Cake

oleh Pastry and Bakery Staff di Samara Deli Shop Hotel Grand

Ambarrukmo Yogyakarta, penulis menyarankan:

1. Diadakannya pelatihan atau training secara rutin kepada staff pastry,

casual worker, maupun trainee untuk meningkatkan pemahaman

standard recipe pembuatan Opera Cake di Grand Ambarrukmo

Hotel Yogyakarta yang telah ditetapkan. Dan pelaksaan pelatihan

atau training dijalankan secara rutin sebagai bagian dari program

management agar standard recipe pembuatan Opera Cake yang

sudah ditetapkan selalu dijalankan dengan baik dan benar.

2. Pada proses finishing pembuatan Opera Cake harus dilakukan

dengan rapi dan sesuai dengan standard yang telah ditetapkan di

Grand Ambarrukmo Hotel Yogyakarta. Contohnya dalam perataan

butter cream dan chocolate ganache harus rapi agar hasilnya setelah

dipotong terlihat rata dan indah. Untuk pengolesan coffee syrup juga
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harus dioles secara rata dan sampai basah sehingga rasa coffee nya

terasa saat tamu menikmati Opera Cake.

3. Baiknya setiap hari selalu membagikan guest comment card kepada

tamu yang mendatangi Samara Deli Shop Hotel Grand Ambarrukmo

Yogyakar. Karena dengan cara ini bisa digunakan oleh Pastry and

Bakery Staff Hotel Grand Ambarrukmo Yogyakarta sebagai acuan,

saran, serta motivasi yang positif untuk tetap konsisten akan hasil

produknya.
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