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BAB II

KAJIAN TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Kompetensi Kerja

Kompetensi berasal dari kata “Competence” yang berarti

kecakapan ataupun kemampuan. Kompetensi merupakan pengetahuan,

ketrampilan dengan nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan

berfikir dan bertindak (Depdiknas, 2002:4). Kebiasaan berpikir dan

bertindak secara konsisten serta terus menerus memungkinkan sesorang

menjadi berkompetensi sesuai dengan bidangnya. Artinya pengetahuan,

keterampilan dengan nilai-nilai dasar untuk melakukan sesuatu dapat

diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan.

Kompetensi kerja adalah kemampuan bersikap, berpikir, dan

bertindak secara konsisten sebagai perwujudan dari pengetahuan, sikap,

dan keterampilan yang dimiliki tenaga kerja (Ella Yulaelawati, 2004:16).

Kompetensi tidak semata-mata diartikan sebagai kemampuan

melaksanakan tugas secara teknis yang bersifat unjuk kerja yang dapat

diamati (performance observable), tetapi juga menyangkut kemampuan

dasar (key competencies) yang bersifat intelektual dan mental emosional

yang sangat diperlukan untuk perkembangnan sikap profesional dalam

pekerjaan dan perkembangan aspek-aspek kehidupan yang lebih luas,
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seperti peka dan responsif terhadap berbagai hal yang terjadi, rasional dan

berpikir logis, membuat keputusan, bertanggung jawab, mandiri dan dapat

bekerja sama (Depdiknas, 2002:5).

Menurut Kamus Kompetensi LOMA (1998:2), kompetensi

didefinisikan sebagai aspek-aspek pribadi dari seorang pekerja yang

memungkinkan dia untuk mencapai kinerja yang superior. Aspek-aspek

pribadi ini termasuk sifat, motif-motif, sistem nilai, sikap , pengetahuan,

dan ketrampilan. Kompetensi-kompetensi akan mengarahkan tingkah

laku. Sedangkan tingkah laku akan menghasilkan kinerja (http://www.e-

psikologi.com/manajemen/111202.htm, 14 Februari 2008).

Jadi kompetensi dapat didefinisikan sebagai aspek-aspek pribadi

dari seseorang yang memungkinkan dia untuk mencapai kinerja yang telah

disyaratkan oleh industri. Kompetensi umumnya berhubungan dengan

kemampuan atau ketrampilan, pengetahuan, sikap.

Menurut Mulyasa (2002:35) standar kompetensi adalah

pernyataan-pernyataan mengenai pelaksanaan tugas di tempat kerja yang

digambarkan dalam bentuk hasil output yaitu apa yang diharapkan dapat

dilaksanakan oleh karyawan. Tingkat kesempurnaan pelaksanaan kerja

yang diharapkan dari karyawan sehingga nilai kemampuan karyawan telah

berada pada tingkat yang diharapkan.

Standar kompetensi kerja adalah keterampilan dan pengetahuan

yang harus dimiliki seseorang untuk dapat melaksanakan suatu tugas

tertentu (http://www.geocities.com/smkn8makassar/skni.html). Standar
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kompetensi menjelaskan kompetensi yang dibutuhkan untuk kinerja yang

efektif dan berperan sebagai patokan bagi pengujian, serta memiliki

format yang baku, serta meliputi : judul unit, uraian unit, elemen

kompetensi, kriteria unjuk kerja, ruang lingkup dan petunjuk bukti.

Standar kompetensi dinyatakan dalam bentuk hasil di tempat kerja dengan

pendefinisian pengetahuan, ketrampilan, serta sikap kerja dan penerapan

yang dibutuhkan untuk semua pekerjaan dalam industri atau perusahaan

(Endar Sugiarto dan Sri Sulartiningrum, 1998:21).

Menurut Surya Dharma (2003:33) penentuan tingkat kompetensi

diperlukan untuk mengetahui tingkat kinerja yang diharapkan. Penentuan

kompetensi dijadikan dasar bagi proses seleksi, perencanaan, evaluasi

kinerja dan pengembangan Sumber Daya Manusia.

Manfaat dari standar kompetensi produksi adalah sebagai unsur

yang utama bagi produksi dalam pembuatan produk sesuai dengan

kebutuhan dan keinginan konsumen yang sebenarnya dan agar kebutuhan

industri dapat dipenuhi oleh institusi pendidikan. Standar kompetensi ini

akan menjadi dasar untuk sistem pengembangan sumber daya manusia

sehingga akan dapat dipergunakan untuk : menetapkan jabatan sesuai

dengan kebutuhan usaha, membentuk tim kerja, tingkatan jabatan dan

struktur organisasi, proses penerimaan tenaga kerja, pengembangan

program bahan pembelajaran, penilaian dan pertimbangan untuk

peningkatan jabatan, pertukaran atau untuk kebutuhan struktural lainnya,
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penghubung antara ketrampilan dan citra industri

(http://www.geocities,com/smkn8makassar/skni.html, 14 Februari 2008).

Kebanyakan cendikiawan setuju bahwa pada dasarnya kompetensi

terdiri dari tiga unsur utama yaitu pengetahuan (cognitive domain),

kemahiran (psychomotor domain) dan sikap/kualiti pribadi (affective

domain). Ketiga-tiga unsur ini secara langsung mempengaruhi tata

kelakuan (behaviour) anggota dan cara mana menyempurnakan sesuatu

tugasan (task). Pemilikan kompetensi yang sewajarnya diandaikan akan

menyumbang kepada peningkatan prestasi individu dan seterusnya

meningkatkan prestasi dan kecemerlangan organisasi.

Satu andaian asas dalam pembentukan model kompetensi ini ialah

bahwa kompetensi yang dimiliki oleh seseorang harus boleh diukur

(measurable), dinilai, ditunjukkan (demonstrable) dan diperhatikan

(observable) melalui tata kelakuan anggota semasa menjalankan tugas.

Oleh karena itu, model kompetensi pada kebiasaannya dirubah dalam

bentuk tata kelakuan yang diharapkan (desired behaviours) dan perlu

ditunjukkan oleh semua anggota organisasi dalam melaksanakan sesuatu

tugas.

Kompetensi dibagi menjadi 2 tipe, yaitu Core Competency

(kompetensi dasar) dan Specific Competency (kompetensi khusus).
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1. Core Competency (kompetensi dasar), merupakan kompetensi yang

dibutuhkan oleh seluruh bidang pekerjaan. Core Competency

(kompetensi dasar) ini wajib dimiliki oleh semua tenaga kerja.

2. Spesific Competency (kompetensi khusus), merupakan kompetensi

yang dibutuhkan oleh masing-masing bidang pekerjaan

(http://www.portalhr.com/klinik-hr/organisasi/4idl.html, 13 Februari

2008).

Memandangkan komponen-komponen kompetensi itu agak

abstrak, maka satu kaedah yang digunakan untuk mengukurnya ialah

dengan memberi diskripsi atau definisi bagi setiap satu kompetensi yang

telah dikenal pasti (http://www.jpa.gov.my/buletinjpa/kompetensi.htm, 10

Agustus 2008). Kompetensi dapat ditingkatkan melalui pelatihan,

pendidikan dan pengalaman kerja di lapangan. Aspek yang dapat

digolongkan sebagai kompetensi antara lain pengetahuan, keterampilan,

nilai dan sikap.

Ada 5 sumber kompetensi individu, yaitu :

a. Bawaan, apa yang melekat pada individu tersebut merupakan faktor

bawaan yang menjadi penentu suksesnya individu.

b. Motivasi, keberhasilan individu sangat dipengaruhi oleh hal-hal yang

mendorong, mengarahkan, dan menyeleksi perilaku tertentu dalam

melakukan tindakan atau mencapai suatu tujuan
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c. Konsep-diri, sukses individu ditentukan oleh sikap, nilai-nilai, dan citra

dirinya

d. Pengetahuan, faktor penentu keberhasilan adalah karena individu

tersebut memiliki dan menguasai informasi dalam suatu bidang yang

spesifik.

e. Keterampilan, kemampuan untuk melakukan tugas-tugas mental atau

fisik yang dapat membuat sukses individu.

Dalam lingkungan perusahaan, baik di dalam negeri maupun di

luar negeri, pada awalnya hanya ada 2 jenis definisi kompetensi yang

berkembang pesat, yaitu hard skill/hard competency dan soft skill/soft

competency (Parulia Hutapea dan Nurianna Thoha, 2008:3).

Menurut M. Hariwijaya (2008:7) seleksi penerimaan calon tenaga

kerja dinilai dari kompetensi hard skill dan soft skill. Seorang calon tenaga

kerja yang memiliki kompetensi dan kesiapan kerja yang lebih baik

dibandingkan dengan orang lain, akan memenangkan persaingan dalam

mendapatkan pekerjaan. Baik atau buruknya kompetensi dan kesiapan

kerja seseorang, dapat dilihat dari aspek hard skills dan soft skills.

a. Hard skill

Hard skill merupakan kemampuan untuk menghasilkan sesuatu

yang visible dan immediate (http://www.jacaindonesia.com/modules,

13 Februari 2008). Umumnya merupakan keterampilan teknik dan
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pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang sebagai calon tenaga kerja.

Contohnya dari hard skill adalah kemampuan untuk menghasilkan

produk, mengoperasikan peralatan, mengelola keuangan dan

administrasi di bidang pemasaran.

Menurut Endang M, (2006:1) Hard skill merupakan komponen

yang dapat diamati sebagai tolak ukur kualifikasi seorang pencari kerja

untuk memenuhi syarat kemampuan yang telah ditetapkan industri.

Hard skill biasanya berupa keterampilan-keterampilan teknik dan

pengetahuan teknik yang dimiliki oleh lulusan kejuruan sebagai calon

tenaga kerja.

Hard skill atau hard competency merupakan kompetensi yang

didefinisikan sebagai gambaran tentang apa yang harus diketahui atau

dilakukan seseorang agar dapat melaksanakan pekerjaannya dengan

baik (Parulia Hutapea dan Nurianna Thoha, 2008:3). Konsentrasi

kompetensi ini adalah pada pekerjaan, yaitu untuk menggambarkan

tanggung jawab, tantangan, dan sasaran kerja yang harus dilakukan

atau dicapai oleh pekerja/karyawan agar pekerja/karyawan dapat

berprestasi dengan baik.

Di sebuah organisasi dalam meraih tujuannya selalu melibatkan

banyak orang. Suatu pekerjaan adalah kelanjutan dari pekerjaan

sebelumnya dan selalu terkait dengan bagian lain dalam organisasi

sehingga membentuk sebuah proses. Kemampuan untuk menjadi
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bagian dari proses menjadi sangat penting. Seorang yang memiliki

kinerja yang sangat bagus (superior performance) mempunyai

kemampuan untuk menggabungkan kemampuan yang dimiliki dalam

aliran proses tersebut. Agar dapat masuk dalam aliran proses tersebut

dibutuhkan kemampuan bekerja sama dengan pihak lain yang

membutuhkan keterampilan-keterampilan tertentu seperti komunikasi,

persuasi dan adaptasi. Disinilah pentingnya mengasah soft skill untuk

mendukung hard skill yang dimiliki. Alangkah idealnya jika seiring

dengan pengembangan hard skill juga dilakukan pengembangan soft

skill (Anselmus Watratan, http://www.jurnal-kopertis4.org/newsview,,

10 Agustus 2008).

Kompetensi hard skill ini pada umumnya lebih mudah dimiliki

oleh karyawan yang mengerjakan pekerjaan standar dan tidak berubah-

ubah, atau pekerjaan teknis yang memiliki standar yang jelas (Parulia

Hutapea dan Nurianna Thoha, 2008:3). Misalnya di dunia boga,

pekerjaan yang dilakukan adalah mampu mengolah makanan,

menyiapkan makanan, menyimpan bahan, memilih bahan, dan lain-

lain. Dengan kemampuan yang disebutkan diatas, mereka dapat

bekerja dengan tingkat efisiensi dan kualitas yang tinggi karena di

bidang sumber daya manusia, kompetensi hard skill biasanya

dihubungkan dengan prestasi kerja seseorang.
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b. Soft skill

Soft skill merupakan kemampuan yang sulit diukur dan diamati

(http://www.jacaindonesia.com/modules.php?op=). Contohnya antara

lain: kemampuan berkomunikasi, kemampuan beradaptasi, kemampuan

pengambilan keputusan, kemampuan pemecahan masalah,

kepemimpinan, dan sebagainya.

Soft skill atau soft competency merupakan kompetensi yang

menggambarkan bagaimana seseorang diharapkan berperilaku agar

dapat melaksanakan pekerjaannya dengan baik (Parulia Hutapea dan

Nurianna Thoha, 2008:4). Jadi kompetensi ini menekankan pada

perilaku produktif yang harus dimiliki serta diperagakan oleh seseorang

dalam melaksanakan suatu pekerjaan agar dapat berprestasi yang baik.

Jadi, jika seseorang memiliki kompetensi soft skill ini dengan baik,

maka sesorang itu akan berprestasi lebih unggul dibandingkan dengan

seseorang yang tidak memiliki kompetensi soft skill ini.

Sri Bawono, pengusaha sekaligus dosen wirausaha di

Universitas Binus berdasarkan teori menurut Howard Gardner dalam

situs http://cyberjob.cbn.net.id menyatakan bahwa soft skill dibedakan

dalam dua hal yaitu pertama, menyangkut intrapersonal skill, meliputi

keterampilan memahami, mengenal dan memotivasi diri sendiri.

Intrapersonal skill mencakup 1) kecakapan pribadi, yaitu kecakapan

akan kesadaran diri atau memahami diri; 2) kecakapan berpikir, yaitu



20

kecakapan akan kesadaran berpikir demi berkembangnya suatu

pekerjaan. Kedua, adalah interpersonal skill yakni pengetahuan untuk

mengenal, memahami, memotivasi dan bekerjasama dengan orang lain.

Interpersonal skill mencakup kecakapan sosial, yaitu kecakapan

bekerjasama dan berkomunikasi dengan orang lain demi

berkembangnya suatu usaha. Kemampuan atau kompetensi soft skill

yang merupakan kompetensi interpersonal sangat sulit didefinisikan

sebab sangat subyektif.

Dengan semakin banyak soft skill yang dimiliki, diharapkan

lulusan kejuruan lebih cepat terserap dan diterima kerja dibandingkan

lulusan yang kurang menguasai soft skill. Dengan demikian, soft skill

sama pentingnya dengan hard skill, dan kedua komponen ini

merupakan satu kesatuan yang membentuk karakter atau kepribadian

seseorang.

2. Teori Pendapat

Pendapat adalah cara pandang yang timbul karena adanya respon

terhadap stimulus. Stimulus yang diterima seseorang sangat komplek,

stimulus masuk ke dalam otak, kemudian diartikan, ditafsirkan serta diberi

makna melalui proses yang rumit baru kemudian dihasilkan pendapat

(Setia Budi,www.damandiri.or.id, 30 Mei 2009). Dalam hal ini, pendapat

mencakup penerimaan stimulus (inputs), pengorganisasian stimulus dan

penerjemahan atau penafsiran stimulus yang telah diorganisasi dengan

cara yang dapat mempengaruhi perilaku dan membentuk sikap, sehingga
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orang dapat cenderung menafsirkan perilaku orang lain sesuai dengan

keadaannya sendiri.

Menurut Rakhmat Jalaludin (1998: 51), pendapat adalah

pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang

diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan.

Menurut Ruch (1967: 300), pendapat adalah suatu proses tentang

petunjuk-petunjuk inderawi (sensory) dan pengalaman masa lampau yang

relevan diorganisasikan untuk memberikan kepada kita gambaran yang

terstruktur dan bermakna pada suatu situasi tertentu.

Gibson dan Donely (1994: 53) menjelaskan bahwa pendapat adalah

proses pemberian arti terhadap lingkungan oleh seorang individu.

Pendapat diartikan sebagai proses mengetahui atau mengenali obyek dan

kejadian obyektif dengan bantuan indera (Chaplin, 1989: 358).

Dikarenakan pendapat bertautan dengan cara mendapatkan pengetahuan

khusus tentang kejadian pada saat tertentu, maka pendapat terjadi kapan

saja stimulus menggerakkan indera.

Dalam hal ini, pendapat mencakup penerimaan stimulus (inputs),
pengorganisasian stimulus dan penerjemahan atau penafsiran stimulus
yang telah diorganisasi dengan cara yang dapat mempengaruhi perilaku
dan membentuk sikap, sehingga orang dapat cenderung menafsirkan
perilaku orang lain sesuai dengan keadaannya sendiri (Gibson, 1986: 54).

Jadi berdasarkan sumber-sumber di atas, pendapat dapat

didefinisikan sebagai suatu proses penerimaan stimulus tentang petunjuk-

petunjuk inderawi atau dengan bantuan inderawi yang relevan terhadap

orang lain untuk memberikan gambaran yang terstruktur dan bermakna
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pada situasi juga lingkungan tertentu. Pendapat merupakan penyampaian

pesan terhadap situasi yang dilalui dari suatu kejadian, sehingga mampu

memberikan respon terhadap kejadian yang dilalui.

Dengan meminta pendapat dari orang lain atau pihak lain maka

sesuatu yang dipunyai seseorang akan terlihat jelas sesuai dengan apa yang

yang diterima oleh indera penyampai pendapat, sehingga nantinya

penerima pendapat lebih bisa mengetahui kelebihan dan kekurangan pada

dirinya sendiri, kemudian mengoreksinya agar lebih baik lagi.

Menurut Gregorc (Cythia Tobias, 1996:2), pendapat yang dimiliki

setiap pikiran/pribadi ada dua macam, yaitu Pendapat Konkret dan

Pendapat Abstrak (http://www.sabda.org/pepak/e-binaanak/print/?edisi=4,

30 Mei 2009).

a. Pendapat Konkret/Nyata

Pendapat konkret membuat anak lebih cepat menangkap

informasi yang nyata dan jelas, secara langsung melalui kelima

indranya, yaitu penglihatan, penciuman, peraba, perasa, dan

pendengaran. Anak tidak mencari arti yang tersembunyi atau mencoba

menghubungkan gagasan atau konsep. Kunci ungkapannya: “Sesuatu

adalah seperti adanya”.
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b. Pendapat Abstrak/Kasat Mata

Pendapat abstrak memungkinkan anak lebih cepat dalam

menangkap sesuatu yang abstrak/kasat mata, dan mengerti atau

percaya apa yang tidak bisa dilihat sesungguhnya. Sewaktu anak

menggunakan pendapat abstrak ini, mereka mengggunakan

kemampuan intuisi, intelektual dan imajinasinya. Kunci

ungkapannya:”Sesuatu tidaklah selalu seperti apa yang dilihat”.

Meskipun setiap anak menggunakan pendapat konkret dan

pendapat abstrak setiap harinya, namun ada kecenderungan sesorang

merasa lebih mampu dalam menggunakan yang satu dibanding yang

lainnya.

Menurut L. Daft dalam bukunya yang berjudul “manajemen”

menyatakan bahwa karakteristik stimuli (characteristics of the stimuli)

berikut yang memberi respon, dapat memperluas kesempatan untuk

dipilih, antara lain:

1) Kontras: orang lebih mengenali sebuah stimulus jika hal tersebut lebih

menonjol dari latar belakangnya. Contohnya suara keras di ruang yang

sunyi atau cetakan tebal pada sebuah kertas putih.

2) Sesuatu yang baru: Stimulus yang baru atau berbeda dari stimuli yang

diterima sebelumnya dapat menarik lebih banyak perhatian.

3) Keakraban: Orang akan cenderung merasakan stimuli yang diketahui

dan dikenal.
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4) Intensitas: Orang lebih condong mengenali stimulus yang kuat dengan

beberapa cara, contohnya yang bersuara keras atau berwarna cerah.

5) Gerakan: Objek yang banyak bergerak cenderung untuk lebih dikenali.

6) Pengulangan: Stimuli yang berulang cenderung menarik lebih banyak

perhatian.

7) Ukuran: Objek yang lebih besar umumnya menerima lebih banyak

perhatian daripada objek yang lebih kecil.

3. Praktek Industri

Praktik industri (PI) adalah program Kurikuler yang wajib diikuti

oleh Mahasiswa Fakultas Pendidikan Teknik Universitas Negeri

Yogyakarta sebagai syarat kelulusan strata yang ditempuh, sebagai tempat

untuk mencari pekerjaan, dan sebagai tempat latihan kerja. Praktik industri

memiliki Bobot Kredit 3 SKS (Satuan Kredit Semester), yang setara

dengan kegiatan efektif selama 256 jam atau sekitar 32 hari untuk waktu

kerja 8 jam sehari.

Tempat praktik industri dapat dipilih oleh mahasiswa dan dengan

memperhatikan syarat-syarat yang ada hubungannya dengan program studi

masing-masing mahasiswa. Oleh sebab itu, mahasiswa yang akan

melaksanakan PI harus berkonsultasi dengan Koordinator PI Jurusan dan

Dosen Pembimbing-nya. Hanya saja, dalam praktiknya ada beberapa

kendala untuk mendapatkan tempat yang tepat dalam melaksanakan

praktik industri. Untuk mengurangi dan mengatasi masalah-masalah

tersebut maka diperlukan prinsip-prinsip dasar dalam memperhatikan
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tempat pemilihan praktik Industri. Bagi Jurusan Pendidikan Teknik Boga,

praktik industri dapat dilakukan di Hotel, Restoran dan Rumah Makan,

Katering, Rerusahaan Roti dan Kue (bakery), Rumah Rakit, Asrama dan

penyelenggara makanan institusi.

Sebelum melaksanakan praktik industri mahasiswa diwajibkan untuk

memenuhi persyaratan praktik industri, yaitu :

1. Telah menempuh Mata Kuliah Bidang Studi (MKBS) minimal 70 sks
yang disahkan dosen Penasihat Akademik.

2. Telah mengikuti dan lulus pembekalan praktik industri, dan untuk
peserta PI Kewirausahaan juga telah mengikuti dan lulus pembekalan PI
Kewirausahaan.

3. Tidak sedang mengambil kuliah yang pelaksanaan kegiatannya di dalam
kampus dan bersamaan dengan pelaksanaan praktik industri.

4. Memasukkan mata kuliah praktik industri dalam Rencana Kartu Studi
(KRS). Apabila, mata kuliah praktik industri dilaksanakan pada masa
libur antara semester maka kuliah praktik industri dapat dimasukkan
dalam KRS berikutnya (Pedoman Praktek Industri: 2008:3).

Proses pelaksanaan praktik industri antara lain:

1. Pengurusan Administrasi

a. Mendaftarkan diri kepada koordinator PI jurusan dengan membawa
bukti Kartu Hasil Studi (KHS).

b. Berkonsultasi dengan koordinator praktik industri jurusan masing-
masing mengenai tempat praktik industri yang direncanakan, apakah
memenuhi syarat dan relevan dengan jurusan.

c. Meminta surat permohonan PI pada koordinator PI jurusan untuk
mendapat surat permohonan PI yang akan dikirim ke industri.

d. Mengirimkan surat ke industri dan mengecek kepastiannya.
e. Melapor kepada petugas PI fakultas (Subag. Pendidikan), untuk

dibuatkan Surat Ijin/Surat Tugas PI.
f. Mengambil surat tugas di Subag. Pendidikan FT UNY

2. Pelaksanaan

a. Segera melapor ke tempat PI dengan membawa Surat Tugas PI dan
menyerahkan satu buku pedoman PI juga satu bendel lembar
evaluasi.

b. Mentaati semua peraturan yang berlaku di industri.
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c. Menyusun jadwal kegiatan dan berkonsultasi dengan Pembimbing
Industri dan dosen pembimbing.

d. Memberitahukan secara tertulis kepada dosen pembimbing jadwal
kegiatan PI di industri.

e. Melaksanakan praktik industri sesuai jadwal yang dibuat
f. Mencatat kegiatan harian PI sesuai jadwal dan disyahkan oleh

Pembimbing Industri maksimal 1 minggu sekali.
g. Pada akhir kegiatan PI, meminta surat keterangan telah

melaksanakan praktik industri atau rekomendasi dari industri.
h. Menyerahkan ucapan terima kasih dari Pimpinan Fakultas ke industri

tempat praktik industri
i. Menyusun laporan praktik industri dengan bahan-bahan atau data-

data dari kegiatan praktik industri dengan tata tulis seperti tercantum
dalam buku pedoman praktik industri.

3. Penyeleaian Laporan dan Ujian Praktik Industri

a. Menyerahkan surat keterangan telah melaksanakan praktik industri
dilengkapi bukti pelaksanaan PI berupa catatan kegiatan PI yang
disyahkan pembimbing industri dan penilaian PI dari industri
(amplop tertutup) kepada dosen pembimbing.

b. Menyelesaikan laporan dan ujian PI, yang harus dilaksanakan paling
lambat 3 (tiga) bulan setelah praktik industri selesai, bila tidak
selesai mahasiswa harus mengulang PI kembali.

c. Menyelesaikan revisi laporan maksimal 1 bulan, bila melewati batas
waktu tersebut dilakukan ujian ulang.

d. Untuk dapat ujian, mahasiswa harus menunjukkan bukti pngambilan
mata kuliah praktik industri di KRS.

e. Menyerahkan satu eksemplar laporan yang telah disyahkan kepada
koordinator PI jurusan masing-masing (Pedoman Praktik Industri,
2008:3-5).

Praktik industri memiliki Lingkup tujuan yaitu tujuan umum dan

khusus antara lain;

1. Tujuan umum praktik industri adalah agar mahasiswa dapat menambah

wawasan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pengalaman

langsung di tempat Industri. Di samping itu, mahasiswa dapat

mempelajari aspek-aspek kewirausahaan yang terkait dengan industri

yang di tempati, sehingga dapat membawa pengalaman praktik

Industrinya ke dalam tugasnya setelah lulus.
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2. Tujuan khusus praktik industri adalah agar Mahasiswa dapat;

a. Menjelaskan manajemen industri dan kompetensi tenaga kerja

yang dipersyaratkan industri, sesuai dengan industri yang di

tempati.

b. Membantu melaksanakan tugas-tugas dan kegiatan proses produksi

di industri yang di tempati.

c. Menemukan suatu kasus pada waktu pelaksanaan PI dan

menganalisanya secara mendalam.

Pada akhir praktik industri mahasiswa diwajibkan menulis laporan

praktik industri sesuai dengan tata tulis Ilmiah. Dan selanjutnya akan di

periksa dan di uji oleh dosen pembimbing yang ditunjuk oleh Koordinator

Jurusan. Dan di samping itu, mahasiswa harus menyerahkan catatan

kegiatan praktik Industrinya yang ditandatangani atau disahkan

pembimbing industri disertai dengan surat keterangan atau kesan industri

terhadap mahasiswa dan lembar evaluasi dari pembimbing industri kepada

Dosen Pembimbing praktik industri sebagai bukti pelaksanaan praktik

industrinya.

Dengan program praktik industri ini diharapkan mahasiswa dapat

mengetahui perkembangan teknologi dan industri yang relevan dengan

program studinya dan meningkatkan kerjasama yang erat antara lembaga

pendidikan dengan industri.

Mata kuliah yang diberikan sebagai pendukung dalam menempuh

praktik industri di bidang produksi katering antara lain : Perencanaan menu
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dan resep, Pengetahuan Bahan Pangan, Sanitasi dan Keselamatan Kerja,

Teknik Pengolahan Makanan, Seni Penyajian Makanan, Pengolahan

Makanan Indonesia, Pengolahan Makanan Oriental, Pengolahan Makanan

Kontinental,  Komunikasi dan Bahasa Inggris Teknik.

Praktik industri (PI) merupakan mata kuliah yang penting bagi

Fakultas Teknik, termasuk Jurusan Pendidikan Teknik Boga karena

dengan praktik industri diharapkan mahasiswa mampu bersaing dalam

usaha dan mampu beradaptasi dengan semua industri jasa boga. Sehingga,

dengan dilaksanakan praktik industri mahasiswa mampu menjadi calon

tenaga kerja di industri-industri jasa boga yang siap pakai.

Praktik industri merupakan praktik keahlian produktif yang

dilaksanakan di dunia kerja atau industri berbentuk kegiatan mengerjakan

pekerjaan atau jasa (Depdikbud, 1996:18). Berdasarkan pengertian

tersebut, maka kegiatan praktik industri merupakan bentuk praktik kerja

dengan cara mengerjakan suatu pekerjaan dalam bidang industri atau jasa

agar mahasiswa memperoleh keahlian tertentu. Kegiatan praktik industri

memungkinkan mahasiswa memperoleh berbagai pengalaman serta

keterampilan kejuruan dan kemampuan normatif berupa nilai-nilai dan

sikap dalam dunia kerja.
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4. Katering

a. Pengertian Katering

Katering berasal dari bahasa Inggris, yang artinya melayani

kebutuhan untuk pesta. Berdasarkan artinya tersebut, biasanya katering

memang diperuntukkan untuk penyediaan makanan dalam pesta,

seperti pernikahan, ulang tahun, ataupun pesta perayaan lainnya

(Imelstudio. Com. 2006)

Menurut Purwati Tj, dkk (1994 : 2) katering adalah suatu usaha

di bidang jasa dalam hal menyediakan/melayani permintaan makanan,

untuk berbagai macam keperluan. Sedangkan menurut Sjahmien

Moehyi (1992:5) menyatakan bahwa katering adalah jenis

penyelenggaraan makanan yang tempat memasak makanan berbeda

dengan tempat menghidangkan makanan. Makanan jadi diangkut ke

tempat lain untuk dihidangkan, misalnya ke tempat penyelenggaraan

pesta, rapat, pertemuan, kantin atau kafetaria industri. Makanan yang

disajikan dapat berupa makanan kecil dan dapat juga berupa makanan

lengkap untuk satu kali makan atau lebih, tergantung permintaan

pelanggan. Katering yang melayani keluarga biasanya mengantarkan

makanan dengan menggunakan rantang yang lebih dikenal dengan

sebutan makanan rantang.

Sebagai suatu usaha yang menyelenggarakan makanan maka

ada dua sifat yang ada pada katering, yakni :
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1. Penyelenggaraan makanan yang bersifat komersial. Memperoleh

keuntungan adalah tujuan utamanya. Usaha jasa boga yang tergolong

dalam kategori ini adalah restoran, kantin, kafetaria, warung makan.

Katering yang melayani untuk pesta, pertemuan-pertemuan, jamuan

makan, pusat jajanan, dll.

2. Penyelenggaraan makanan yang bersifat non–komersial. Tidak

bertujuan untuk mencari keuntungan. Usaha jasa boga yang tergolong

pada kategori ini adalah penyelenggara makanan institusi (rumah sakit,

asrama, panti asuhan, lembaga pemasyarakatan, dll).

Menurut Doddy Pamudji (1994 : 1-2) lingkup kerja katering, yaitu :

a. Persiapan awal

Persiapan awal untuk memulai usaha katering berarti

meninjau kemampuan yang kita miliki, yaitu : 1) dari segi

keuangan dan 2) dari segi pengetahuan dan kemampuan mengelola

usaha katering.

b. Penetapan harga yang bersaing (kalkulasi harga)

Sebelum menentukan berapa biaya pemesanan katering

yang akan kita minta kepada pihak pemesan, buatlah kalkulasi

harga terlebih dahulu dengan mempertimbangkan harga yang telah

ditetapkan oleh perusahaan-perusahaan lain.
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c. Penyediaan peralatan masak dan meja jamuan

Peralatan memasak bisa menggunakan peralatan dapur

yang ada dan biasanya dipergunakan sehari-hari. Namun bisa juga

membeli peralatan masak yang lebih lengkap sesuai dengan kondisi

keuangan. Peralatan yang diperlukan untuk menghidangkan

makanan di atas meja jamuan sebaiknya seragam dan sewarna agar

kesannya rapi, anggun dan manis.

d. Tenaga terampil

Untuk mengelola dan mengembangkan usaha katering

diperlukan bantuan sejumlah tenaga kerja. Tenaga kerja yang

digunakan adalah tenaga-tenaga ahli yang terampil dan

mempunyai latar belakang pendidikan dalam bidang Tata Boga.

Tenaga kerja yang diperlukan adalah juru masak dan pramusaji

(waiter/waitress).

e. Penetapan cara berbelanja dan penilaian bahan yang baik

Setelah menerima pesanan katering, maka hal yang

dilakukan selanjutnya adalah menyusun daftar bahan-bahan yang

diperlukan. Daftar ini kemudian dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu

daftar bahan yang tahan lama, daftar bahan untuk lauk pauk yang

bisa disimpan di freezer, dan daftar bahan yang terakhir dimasak.

Jumlah bahan yang harus dibeli sebaiknya sesuai dengan
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kebutuhan berdasarkan pesanan, jangan kurang jangan pula terlalu

lebih.

f. Penetapan cara memasak khusus untuk katering

Untuk menghemat waktu dan tenaga, sebaiknya kegiatan

masak-memasak dimulai beberapa hari sebelum penyelenggaraan

jamuan makan, dan dilakukan secara bertahap menurut jenis bahan

dan masakannya. Misalnya bumbu-bumbu bisa dibuat paling awal,

lauk pauk yang tahan lama bisa dibuat 2-3 hari sebelum jamuan

makan diadakan, dan sebagainya.

g. Penetapan menata meja dan melayani jamuan

Cara menghidangkan makanan dan melayani tamu untuk

berbagai jamuan tidak sama yang satu dengan yang lain.

Pengetahuan tentang hal ini harus dikuasai oleh pengelola

katering, terutama pramusaji.

h. Pelayanan pesanan makanan dalam kemasan

Selain melayani pemesanan makanan yang harus ditata di

meja jamuan, katering juga diminta melayani pemesanan makanan

dalam kemasan. Hal-hal yang harus diperhatikan untuk melayani

pemesanan makanan dalam kemasan : 1) Bentuk kemasan; 2) Jenis

makanan yang bisa disiapkan dalam kemasan; 3) Susunan menu; 4)

Transportasi.
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Katering dapat digolongkan menjadi lima golongan berdasar

pada Peraturan Menteri Kesehatan No. 712/Menkes/x/66, tentang

persyaratan bagi usaha jasa boga (katering), ketentuan tentang lokasi

tempat penyelenggaraan, syarat bangunan dan fasilitas, persyaratan

kesehatan makanan, pengolahan dan penyimpanan makanan (Sjahmien

Moehyi, 1992:21). Adapun kelima golongan katering tersebut, antara

lain :

a. Golongan A1, yaitu usaha jasa boga berskala kecil yang melayani

kebutuhan masyarakat umum dengan pengolahan yang

menggunakan dapur rumah tangga dan dikelola oleh keluarga.

Persyaratan khusus bagi usaha jasa boga golongan ini antara lain :

1) Ruangan pengolahan makanan tidak boleh merangkap ruang

tidur;

2) Untuk menyimpan makanan sekurang-kurangnya ada satu

lemari es;

3) Ada fasilitas cuci tangan

b. Golongan A2, yaitu usaha jasa boga yang melayani kebutuhan

masyarakat umum dengan pengolahan yang menggunakan dapur

rumah tangga dan dikelola oleh keluarga.

Persyaratan khusus untuk jasa boga golongan A2 selain seperti

persyaratan jasa boga golongan A1 ditambah dengan fasilitas ganti
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pakaian bagi karyawan, selain itu disyaratkan pula bahwa ruangan

untuk mengolah makanan harus terpisah dengan ruangan lain.

c. Golongan A3, yaitu usaha jasa boga yang melayani kebutuhan

masyarakat umum dengan pengolahan makanan yang

menggunakan dapur khusus dan mempekerjakan tenaga kerja.

Untuk jasa boga golongan ini persyaratan khususnya adalah

sebagai berikut :

1) Tempat memasak makanan harus terpisah dari tempat

menyimpan makanan masak;

2) Harus tersedia lemari pendingin yang dapat mencapai

temperatur 5ºC di bawah nol dengan kapasitas yang memadai;

3) Harus memiliki alat pengangkutan dengan konstruksi tertutup

untuk mengangkut makanan jadi ke tempat pelanggan;

4) Jika makanan yang akan disajikan sudah dikemas, baik dengan

kotak atau pembungkus lain, maka pada kotak harus

dicantumkan nama usaha dan nomor ijin kesehatan usaha;

5) Pada kendaraan pengangkutan atau pada tempat-tempat

penyajian makanan harus dicantumkan nama perusahaan dan

ijin kesehatan usaha yang dimiliki perusahaan.

d. Golongan B, yaitu usaha jasa boga yang melayani kebutuhan

khusus asrama penampungan jemaah haji, asrama transito,
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pengeboran lepas pantai, perusahaan angkutan umum dalam

negeri, dan dengan pengolahan yang menggunakan dapur khusus

dan mempekerjakan tenaga kerja.

Persyaratan untuk golongan ini yaitu sebagai berikut :

1) Harus mempunyai tempat pembuangan air limbah yang

dilengkapi dengan penangkap lemak (grease trap) atau

penangkap minyak;

2) Ruang kantor, ruang penyimpanan makanan dan ruang tempat

mengolah makanan harus terpisah. Ruang pengolah makanan

harus dilengkapi dengan penangkap asap (hood), alat pembuang

asap dan cerobong asap;

3) Harus tersedia fasilitas pencucian peralatan dan pencucian

bahan makanan;

4) Harus tersedia fasilitas untuk pencuci tangan bagi karyawan;

5) Harus mempunyai fasilitas penyimpanan makanan dingin

sampai 10ºC di bawah nol.

e. Golongan C, yaitu usaha jasa boga yang melayani kebutuhan alat

angkutan umum Internasional, baik kapal laut maupun pesawat

udara dengan pengolahan yang menggunakan dapur khusus dan

mempekerjakan tenaga kerja.

Persyaratan untuk golongan ini disamping sama seperti syarat

untuk golongan B masih ditambah dengan persyaratan berikut ini :
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1) Ruangan harus dilengkapi dengan alat pengatur suhu ruangan

(air condition);

2) Fasilitas pencucian alat dan bahan harus dibuat dari logam

tahan karat (stainless steel) dan tidak terlarut dalam makanan.

Air pencuci harus mempunyai tekanan sedikitnya 15 PSi (1,2

kg/cm²);

3) Dalam ruangan penyimpan makanan tersedia lemari penyimpan

dingin yang terpisah dari lemari dingin penyimpan ikan.

Demikian juga untuk lemari penyimpan telur, sayuran dan

buah-buahan harus terpisah dan dapat mencapai suhu yang

disyaratkan;

4) Harus memiliki gudang yang dilengkapi dengan rak-rak

penyimpan yang mudah dibersihkan dan mudah dipindah-

pindah.

b. Produksi Katering

Produksi adalah proses koordinasi berbagai faktor produksi dan

sumber daya manusia untuk mentransformasi bahan menjadi produk

atau jasa untuk memenuhi kebutuhan (M. Manullang, 2002:2). Produk

yaitu hasil proses dari produksi dengan menggunakan berbagai sumber

daya yang dimilki untuk menciptakan penambahan faedah (kegunaan),

baik dalam bentuk, waktu, tempat, ataupun kepemilikan (M. Manullang,

2002:4).
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Produksi merupakan suatu kegiatan yang dikerjakan untuk

menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru

sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan

(id.wikipedia.org/wiki/Produksi, 13 Februari 2008).

Proses produksi bertujuan untuk menambah kegunaan suatu

produk untuk mendapatkan keuntungan maksimal. Proses produksi

yang akan memberikan keuntungan adalah produk tersebut tepat dalam

jumlah, mutu, waktu dan harga.

Proses produksi katering dilakukan di area dapur. Di area ini

dilakukan pengolahan bahan mentah menjadi makanan yang siap saji.

Pelanggan memesan masakan ke katering dengan harapan mendapatkan

pelayanan makanan siap antar dan mendapatkan makanan yang sehat.

Oleh karena itu, makanan yang di produksi harus memenuhi tiga aspek,

yaitu sehat, aman dan higienis.

Beberapa perlakuan terhadap bahan makanan hingga menjadi

suatu makanan yang siap dihidangkan disebut produksi makanan.

Dalam memproduksi makanan agar dapat dikonsumsi oleh manusia

perlu mengalami suatu proses, yaitu persiapan, pengolahan dan

penyajian.
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1. Persiapan alat dan bahan

Persiapan peralatan dalam mengolah makanan sangatlah

penting, karena alat memang memerlukan perhatian sebelum

digunakan. Menurut Marwanti (1998:41), untuk mendapatkan hasil

makanan yang bersih dan sehat salah satu faktor yang perlu

diperhatikan adalah kebersihan alat-alat yang digunakan baik untuk

persiapan, pengolahan maupun penyajian. Apabila kurang hati-hati

dalam membersihkan peralatan maka akan terjadi hal-hal yang tidak

diinginkan misalnya keracunan dari pisau yang berkarat dan

sebagainya.

Persiapan alat sebelum memasak dapat dimulai dari proses

pemeriksaan alat yang meliputi tungku pemasak atau kompor.

Kotoran sering merupakan penyebab utama gangguan pada sitem

perapian sehingga jika tidak diperhatikan akan berbahaya dan dapat

mencemari makanan yang diolah.

Bahan yang akan dimasak harus melalui beberapa proses

dalam persiapannya sebelum pengolahan, minimal harus dicuci

terlebih dahulu. Dalam mempersiapkan bahan makanan, hal yang

perlu mendapat perhatian adalah membuang bagian bahan makanan

yang tidak dapat dimakan dan membersihkan bahan makanan dari

kotoran dan mempertahankan nilai gizi dan hemat serta

berdayaguna.
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2. Pengolahan

Hampir sebagian besar bahan makanan sebelum menjadi

makanan selalu harus melalui proses pengolahan atau pemasakan.

Pengolahan makanan dengan teknik olah yang tidak benar dapat

menjadikan mutu bahan makanan menurun atau mungkin hilang

sama sekali dan masakan menjadi tidak enak dan juga tidak sehat.

Mengolah makanan adalah merubah makanan dengan

berbagai teknik pengolahn dengan perantara panas (Marwanti,

1998:15). Ada berbagai teknik olah, yaitu panas kering, panas basah

dan frying.

3. Penyajian

Penyajian makanan adalah kegiatan terakhir dalam

penyelenggaraan makanan, setelah bahan makanan diolah kemudian

dihidangkan dengan terlebih dahulu diatur di atas meja makan

dengan menggunakan perlatan hidang yang sesuai, bersih dan

aman.

Dalam katering penyajian makanan disesuaikan dalam

bentuk pesanan. Biasanya pesanan katering meliputi katering

prasmanan dan katering dalam kemasan (Sufi, 2008:5).
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Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyajian

makanan sehat adalah sebagai berikut:

a. Makanan disajikan tepat waktu, jangan terlaluu lama dalam

penyajian makanan karena bakteri akan berkembang biak.

b. Makanan yang disajikan sebaiknya sesuai dengan jumlah atau

porsi yang telah ditentukan, disesuaikan dengan kebutuhan

konsumen.

c. Melihat kondisi makanan yang akan disajikan dalam hal

temperatur makanan pada waktu dihidangkan. Misalnya

makanan sup harus disediakan hangat.

Dalam katering, produksi merupakan kegiatan yang dikerjakan

untuk menghasilkan berbagai macam produk makanan. Produk katering

biasanya terdiri dari :

1) Kemasan yaitu layanan berdasarkan kupon/permintaan konsumen

dan dikirim dalam bentuk kemasan. Menu kemasan merupakan

menu paket dari katering itu sendiri yang terdiri dari nasi, sayuran,

lauk pauk, buah, dan minuman. Layanan ini diperuntukkan melayani

konsumen dalam jumlah kecil, misal keluarga, karena biasanya

menu layanan ini dalam satu kali makan. Bentuk kemasannya

macam-macam, yaitu bentuk boks karton, bok plastik, rantang

plastik bersekat dan rantang susun terbuat dari stainless steel (Sufi,

2008:8)
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2) Prasmanan, yaitu Layanan berdasarkan kupon/permintaan

konsumen dan penyajiannya dalam bentuk prasmanan. Konsumen

prasmanan diperuntukkan untuk melayani pesta pernikahan, hajatan,

pesta ulang tahun. Menunya terdiri dari masakan Indonesia, Oriental

dan Kontinental. Tetapi penentuan menu tergantung pada konsumen

atau pelanggan (Sufi, 2008:7)

3) Kantin, yaitu Layanan berdasarkan permintaan kantin (sekolah,

kantor, pabrik, dan sebagainya). Menu layanan ini biasanya terdiri

dari snack-snack, makanan ringan, minuman ringan dan kudapan

dari masakan Indonesia, Oriental, maupun Kontinental (www.tiger-

web.com,13 Februari 2008).

c. Tenaga Kerja Produksi

Menurut Made Wena dalam Pramono (1997:2), tenaga kerja

profesional adalah seseorang yang telah memiliki kemampuan yang

sesuai standar profesi yang telah ditetapkan, memiliki kewenangan

untuk melaksanakan tugas pada bidang tertentu. Tenaga kerja

mempunyai peran yang sangat penting pada pelaksanaan suatu

produksi (id.wikipedia.org/wiki/Tenaga Kerja,10 Agustus 2008).

Tenaga kerja adalah setiap orang yangmampu melakukan

pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi

kebutuhan sendiri maupun masyarakat (UU Ketenagakerjaan No. 13

Tahun 2003).
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Untuk mendukung tercapainya tujuan produksi maka tenaga

kerja sebagai sumber daya manusia merupakan faktor produksi penting,

sehingga diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas untuk

mencapai efisiensi dan efektivitas serta produktivitas industri.

Sebuah usaha katering membutuhkan modal, bahan baku dan

juga tenaga kerja atau sumber daya manusia yang dapat mendukung

efisiensi, efektivitas dan produktivitas dalam proses produksi. Dengan

tenaga kerja yang terampil diharapkan akan memperlancar proses

produksi sehingga diperoleh hasil yang berkualitas.

Tenaga kerja produksi adalah tenaga kerja yang bertugas

memproduksi atau membuat berbagai macam produk sesuai permintaan

dan kebutuhan konsumen (id.wikipedia.org/wiki/Produksi,13 Februaru

2008).

Tenaga kerja produksi berdasarkan struktur organisasinya

terdiri dari 4, yaitu: chef de partie, ass,. chef de partie, cook, ass. cook.

Chef de partie bertanggung jawab untuk pengoperasian dapur dan

membagi tugas staf dapur yang lainnya sesuai dengan bidangnya

masing-masing. Ass. chef de partie bertugas membantu tugas chef de

partie. Cook bertugas mengolah hidangan sesuai dengan permintaan.

Ass. cook bertugas membantu cook, antara lain: menyiapkan alat dan

bahan yang akan digunakan.
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Tenaga kerja katering bagian produksi harus memenuhi

beberapa persyaratan, antara lain: 1) semua kegiatan pengolahan

makanan harus terlindung dari kontak langsung dengan anggota badan.

2) perlindungan kontak langsung makanan dapat dilakukan dengan

menggunakan sarung tangan, penjepit makanan, dsb. 3) setiap tenaga

pengolah makanan yang bekerja harus mengutamakan seragam kerja,

yaitu: apron, penutup rambut, sepatu dapur (bersol karet). 4) perilaku

tenaga pengolah makanan antara lain: tidak merokok, tidak makan atau

mengunyah, tidak memakai perhiasan, mencuci tangan sebelum bekerja

atau kontak dengan makanan, pakaian kerja tidak dipakai di luar area

kerja, memiliki sertifikat vaksinasi chotypa (Soekrisno, 2001:10).

Pekerjaan seorang tenaga kerja produksi sangat penting karena

berhubungan dengan produk yang dihasilkan, sehingga semua hal yang

dilakukan oleh seorang tenaga kerja produksi dapat memberikan

pengaruh yang baik atau buruk pada perkembangan industri. Agar

dapat memberikan kualitas produk yang baik maka seorang tenaga

kerja produksi dituntut untuk menguasai sikap kerja tenaga kerja

produksi, pengetahuan teknik pengolahan, alat dan perlengkapan yang

digunakan, dan pengolahan masakan.
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B. Penelitian yang Relevan

Penelitian mengenai profil mahasiswa D3 Teknik Boga Universitas

Negeri Yogyakarta dilakukan oleh Siti Hamidah (2001). Penelitian ini

membahas tentang kesiapan kerja lulusan D3 Teknik Boga UNY sebagai

manajer restoran, kepala dapur, kepala pelayanan, dan sebagai wirausaha

bidang jasa boga. Disebutkan dalam penelitian ini untuk dapat menduduki

posisi tersebut maka mahasiswa harus dibekali dengan kompetensi kerja.

Kompetensi kerja yang dimaksud adalah kompetensi hard skill dan soft skill.

Dengan kompleksnya kompetensi yang harus dikuasai oleh lulusan maka

diperlukan adanya upaya link and match antara kompetensi yang diberikan

oleh dunia pendidikan dengan kompetensi yang menjadi tuntutan dunia

industri.

Penelitian mengenai analisis kesenjangan kompetensi kewirausahaan

antara industri dan mahasiswa oleh Siti Nur Aisyah (2008). Penelitian ini

membahas tentang kesenjangan kompetensi kepribadian, manajerial,

konseptual, teknis produksi, sosial, komunikasi, kemampuan bisnis dan

pemasaran antara industri dan mahasiswa. Disebutkan dalam penelitian ini

bahwa kesenjangan terendah terdapat pada kompetensi sosial. Pada

kompetensi administrasi mahasiswa perlu diarahkan untuk meningkatkan

kompetensi yang dimiliki, sedangkan pada kompetensi sosial diharapkan

dapat mempertahankan kompetensi yang dimiliki.
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Penelitian mengenai pelaksanaan praktik industri mahasiswa D3 Tata

Boga Jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Fakultas Teknik

Universitas Negeri Yogyakarta oleh Eko Tristanto (2005). Penelitian ini

membahas tentang pelaksanaan praktik industri mahasiswa D3 Tata Boga

Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta di katering pada periode

praktik tahun 2000 sampai 2003 di wilayah DIY. Disebutkan dalam penelitian

ini bahwa kegiatan yang dilakukan di tempat praktik oleh mahasiswa antara

lain : persiapan memasak dengan jumlah pelaksanaan 35%, proses

pengolahan dengan jumlah pelaksanaan 47% dan penyajian dengan jumlah

pelaksanaan 17%. Setelah pelaksanaan praktik industri mahasiswa mendapat

pengalaman dalam menyelenggarakan pesanan makanan dalam jumlah besar

serta cara pelayanan dalam acara prasmanan.

Penelitian mengenai identifikasi kompetensi hard skill dan soft skill

mahasiswa pendidikan teknik boga dalam praktik industri bidang produksi

dan pelayanan restoran oleh Anis Nuryati Suprapto (2009). Penelitian ini

membahas tentang penguasaan kompetensi hard skill dan soft skill mahasiswa

sebelum dan sesudah praktik industri bidang pelayanan dan produksi restoran.

Disebutkan dalam penelitian ini bahwa penguasaan kompetensi mahasiswa

sesudah praktik industri bidang produksi mengalami peningkatan 1,25 kali

sampai dengan 5 kali lipat dari kompetensi yang dikuasai sebelum praktik

industri, sedangkan kompetensi mahasiswa sesudah praktik industri bidang

pelayanan mengalami peningkatan 1,25 kali sampai dengan 4 kali lipat dari

kompetensi yang dikuasai sebelum praktik industri.
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C. Kerangka Berfikir

Kompetensi mahasiswa diperoleh berdasarkan dari kurikulum LPTK.

LPTK bertujuan untuk mempersiapkan tenaga kerja yang profesional sesuai

bidangnya, apalagi untuk Program Studi Pendidikan Teknik Boga

mengingat industri jasa boga yang semakin berkembang contohnya industri

katering. Industri jasa boga membutuhkan tenaga kerja yang mempunyai

kompetensi kerja yang baik, misalnya tenaga kerja bagian produksi

katering. Kompetensi kerja yang diperoleh mahasiswa dikembangkan dan

dipraktikan di lapangan melalui program yang diselenggaralan oleh LPTK

yaitu praktik industri, sehingga nantinya lulusan mahasiswa mampu

menjadi calon tenaga kerja yang dibutuhkan oleh industri.

Kompetensi mahasiswa praktik industri dapat dilihat melalui

penguasaan kompetensi hard skill dan soft skill. Kompetensi yang dikuasai

mahasiswa selama pelaksanaan praktik industri dapat dinilai dengan

meminta pendapat industri tempat mahasiswa melaksanakan praktik

industri. Setelah diketahui pendapat industri terhadap kompetensi hard skill

dan soft skill yang dikuasai mahasiswa maka pihak Lembaga Pendidikan

dapat meningkatkan mutu serta kualitas anak didiknya dan menyesuaikan

materi kompetensi yang diberikan kepada mahasiswa dengan kompetensi

yang dibutuhkan oleh industri. Kerangka berpikir dapat dilihat pada

Gambar 1.
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Gambar 1. Konsep Kerangka Berpikir

D. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana pendapat industri terhadap kompetensi hard skill

mahasiswa Pendidikan Teknik Boga UNY di bidang produksi katering?

2. Bagaimana pendapat industri terhadap kompetensi soft skill mahasiswa

Pendidikan Teknik Boga UNY di bidang produksi katering?

Industri Jasa Boga

Kompetensi mahasiswa

Kompetensi kerja

Praktik Industri

Bagian Produksi Katering

Kompetensi hard skill Kompetensi soft skill

Penguasaan kompetensi kerja mahasiswa Teknik Boga bidang produksi

Kurikulum LPTK


