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BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di 5 industri katering yang ada di Sleman.

Katering yang digunakan sebagai tempat penelitian adalah katering yang

tercatat sebagai tempat praktik industri Mahasiswa Program Studi

Pendidikan Teknik boga UNY. Kelima katering tersebut antara lain: Vidi

Katering, Karunia Katering, Inna Adisucipto Restoran dan Katering, Al

Maidah Katering, dan Sarah Katering.

Kelima industri katering tersebut memiliki karakteristik yang hampir

sama yaitu kegiatan produksi berjalan secara rutin, memiliki omset yang

memadai, memiliki manajemen dan struktur organinisasi yang jelas,

pernah digunakan sebagai tempat praktik industri mahasiswa Program

Studi Pendidikan Teknik Boga UNY.

2. Identitas Responden

Responden dalam penelitian ini adalah tenaga kerja katering yang

pernah menjadi pembimbing mahasiswa praktik industri dari Program

Studi Pendidikan Teknik Boga UNY.

Identitas responden dalam penelitian ini meliputi jenis kelamin,

posisi yang diduduki repsonden dalam organisasi industri, umur dan

tingkat pendidikan.
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a) Jenis Kelamin

Jenis kelamin responden dalam penelitian ini dapat dilihat pada

Tabel 3.

Tabel 3. Jenis kelamin responden

Jenis kelamin Frekuensi Persentase
Laki-laki 2 40%
Perempuan 3 60%

Jumlah 5 100%

Berdasarkan Tabel 3, dapat dilihat bahwa jumlah responden

perempuan lebih besar daripada jumlah responden laki-laki dengan

prosentase 60%.

b) Umur

Umur responden dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel

4.

Tabel 4. Umur responden

Umur Frekuensi Prosentase
30 s/d 40 3 60%
41 s/d 51 1 20%
52 s/d 60 1 20%
Jumlah 5 100%

Berdasarkan data dari Tabel 4 dapat diketahui bahwa sebagian

besar responden adalah berumur 30 s/d 40 tahun.

c) Posisi yang diduduki responden dalam organisasi industri

Posisi yang diduduki responden dalam organisasi industri

berbeda antara satu katering dengan katering lainnya. Posisi yang

diduduki responden dalam organisasi industri di penelitian ini dapat

dilihat pada Tabel 5.
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Tabel 5. Posisi responden

Jabatan Frekuensi Persentase
Manager 2 40%
Chef F & B Product 3 60%

Jumlah 5 100%

Berdasarkan data dari Tabel 5 dapat diketahui bahwa posisi

yang diduduki responden dalam organisasi industri lebih banyak

adalah seorang Chef F & B Product dengan prosentase 60%,

sedangkan posisi manajer sebanyak 40%.

d) Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan responden dapat dilihat pada Tabel 6.

Tebel 6. Tingkat pendidikan responden

Tingkat pendidikan Frekuensi Prosentase
SD - -
SMP - -
SMA/SMK 1 20%
D3 1 20%
S1 3 60%

Jumlah 5 100%

Berdasarkan dari data Tabel 6 dapat diketahui bahwa sebagian

besar responden memiliki tingkat pendidikan S1. Tingkat pendidikan

responden dalam penelitian ini berkisar antara SMA/SMK sampai

dengan perguruan tinggi. Tidak ada responden dengan tingkat

pendidikan SD atau SMP sehingga memiliki pengetahuan yang cukup

dalam memberikan penilaian mengenai kompetensi yang dikuasai

oleh mahasiswa.
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3. Deskripsi Data

Deskripsi data dimaksudkan untuk memberi gambaran jelas

mengenai hasil penelitian. Distribusi data dalam penelitian ini meliputi,

harga maksimum, minimum, mean (M), median (Me), modus (Mo), dan

simpangan baku (SD) kompetensi mahasiswa praktik industri di bidang

produksi katering menurut industri.

a. Kompetensi Hard skill Mahasiswa Program Studi Pendidikan

Teknik Boga UNY di Bidang Produksi

Hard skill merupakan kompetensi yang dapat dilihat dan

diamati secara nyata. Dalam penelitian kompetensi mahasiswa praktik

industri Program Studi PendidikanTeknik boga UNY sebagai calon

tenaga kerja di bidang produksi katering.

Kompetensi hard skill bidang produksi yang dikuasai oleh

mahasiswa menurut pendapat industri diukur dengan cara mengisi

angket hard skill bidang produksi yang berisi 45 pertanyaan.

Kompetensi hard skill dibagi menjadi 2 aspek yaitu pengetahuan dan

keterampilan. Deskripsi data penelitian dari masing-masing aspek

adalah sebagai berikut:

1. Aspek Pengetahuan

Butir soal dalam angket penelitian aspek pengetahuan

berjumlah 18 butir pertanyaan. Berdasarkan hasil perhitungan aspek

pengetahuan diperoleh skor maksimum 18,00, minimum 12,00,
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mean (M) 15,60, median (Me) 17,00, modus (Mo) 17,00, standar

deviasi (Sdi) 2,50998.

Data yang diperoleh kemudian dimasukkan dalam kategori

yang terdiri dari empat kategori, yaitu: baik, cukup baik, kurang baik,

dan sangat kurang baik. Kategorisasi untuk kompetensi hard skill aspek

pengetahuan disajikan pada Tabel 7 berikut:

Tabel 7. Pendapat Industri terhadap Kompetensi hard skill mahasiswa Pendidikan
Teknik Boga UNY Bidang produksi katering aspek pengetahuan

Interval skor Nilai Frekuensi Persentase Kategori
≥(Mi + 1SDi) ≥13,5 4 80% Baik
Mi s/d (Mi + 1SDi) 9 s/d 13,5 1 20% Cukup baik
(Mi – 1 SDi) s/d Mi 4,5 s/d 9 - - Kurang baik
≤(Mi – 1 SDi) s/d Mi 4,5 ≥ - - Sangat kurang baik

Total 5 100%

Berdasarkan Tabel 7 diatas dapat diketahui bahwa sebanyak 4

orang menyatakan kompetensi hard skill aspek pengetahuan yang

dikuasai mahasiswa masuk dalam kategori baik dengan prosentase

80%, 1 orang menyatakan kompetensi hard skill aspek pengetahuan

yang dikuasai mahasiswa masuk dalam kategori cukup baik dengan

prosentase 20%, dan tidak ada yang menyatakan kompetensi hard skill

aspek pengetahuan yang dikuasai mahasiswa dalam kategori kurang

baik dan sangat kurang baik. Hal ini menunjukkan bahwa penilaian

yang dilakukan pada kompetensi hard skill aspek pengetahuan yang

dikuasai mahasiswa memiliki kecenderungan kategori baik.
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Distribusi frekuensi kompetensi hard skill mahasiswa pada

aspek pengetahuan bidang produksi katering di Sleman dapat dilihat

pada histogram berikut:
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Gambar 2. Histogram Frekuensi kompetensi hard skill aspek

pengetahuan bidang produksi mahasiswa praktik industri

Distribusi frekuensi di atas menunjukkan bahwa sebagian besar

kompetensi hard skill mahasiswa aspek pengetahuan masih dalam

kategori baik.

2. Aspek Keterampilan

Butir soal dalam angket penelitian aspek pengetahuan

berjumlah 27 butir pertanyaan. Berdasarkan hasil perhitungan aspek

keterampilan diperoleh skor maksimum 23,00, minimum 7,00, mean

(M) 14,00, median (Me) 1300, modus (Mo) 7,00, standar deviasi

(Sdi) 6,00.
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Data yang diperoleh kemudian dimasukkan dalam kategori

yang terdiri dari empat kategori, yaitu: baik, cukup baik, kurang baik,

dan sangat kurang baik. Kategorisasi untuk kompetensi hard skill aspek

keterampilan disajikan pada Tabel 8.

Tabel 8. Pendapat Industri terhadap Kompetensi hard skill mahasiswa Pendidikan
Teknik Boga UNY Bidang produksi katering aspek keterampilan

Interval skor Nilai Frekuensi Persentase Kategori
≥(Mi + 1SDi) ≥17,25 1 20% Baik
Mi s/d (Mi + 1SDi) 11,5 s/d 17,25 2 40% Cukup baik
(Mi – 1 SDi) s/d Mi 5,75 s/d 11,5 2 40% Kurang baik
≤(Mi – 1 SDi) s/d Mi 5,75 ≥ - - Sangat kurang baik

Total 5 100%

Berdasarkan Tabel 8 diatas dapat diketahui bahwa sebanyak 1

orang menyatakan kompetensi hard skill aspek keterampilan yang

dikuasai mahasiswa masuk dalam kategori baik dengan prosentase

20%, 2 orang menyatakan kompetensi hard skill aspek keterampilan

yang dikuasai mahasiswa masuk dalam kategori cukup baik dengan

prosentase 40%, 2 orang menyatakan kompetensi hard skill aspek

keterampilan yang dikuasai mahasiswa masuk dalam kategori kurang

baik dengan prosentase 40%, dan tidak ada yang menyatakan

kompetensi hard skill aspek keterampilan yang dikuasai mahasiswa

dalam kategori sangat kurang baik. Hal ini menunjukkan bahwa

penilaian yang dilakukan pada kompetensi hard skill aspek

pengetahuan yang dikuasai mahasiswa memiliki kecenderungan

kategori cukup baik dan kurang baik.
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Distribusi frekuensi kompetensi hard skill mahasiswa pada

aspek keterampilan bidang produksi katering di Sleman dapat dilihat

pada histogram berikut:
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Gambar 3. Histogram Frekuensi kompetensi hard skill aspek

keterampilan bidang produksi mahasiswa praktik industri

Distribusi frekuensi di atas menunjukkan bahwa sebagian besar

kompetensi hard skill mahasiswa pada aspek keterampilan masih dalam

kategori cukup baik dan kurang baik.

b. Kompetensi Soft Skill Mahasiswa Program Studi Pendidikan

Teknik Boga UNY di Bidang Produksi

Kompetensi soft skill bidang produksi yang dikuasai oleh

mahasiswa menurut pendapat industri diukur dengan cara mengisi

angket soft skill bidang produksi yang berisi 13 pertanyaan.

Kompetensi soft skill dibagi menjadi 2 aspek yaitu Interpersonal skill



69

dan Intrapersonal skill Deskripsi data penelitian dari masing-masing

aspek adalah sebagai berikut:

1. Interpersonal Skill

Butir soal dalam angket penelitian aspek Interpersonal skill

berjumlah 5 butir pertanyaan. Berdasarkan hasil perhitungan aspek

Interpersonal skill diperoleh skor maksimum 5,00, minimum 5,00,

mean (M) 5,00, median (Me) 5,00, modus (Mo) 5,00, standar deviasi

(Sdi) 0,00.

Data yang diperoleh kemudian dimasukkan dalam kategori

yang terdiri dari empat kategori, yaitu: baik, cukup baik, kurang baik,

dan sangat kurang baik. Kategorisasi untuk kompetensi soft skill aspek

Interpersonal skill mahasiswa disajikan pada Tabel 9.

Tabel 9. Pendapat Industri terhadap Kompetensi soft skill mahasiswa Pendidikan
Teknik Boga UNY Bidang produksi katering aspek Interpersonal skill

Interval skor Nilai Frekuensi Persentase Kategori
≥(Mi + 1SDi) ≥3,75 5 100% Baik
Mi s/d (Mi + 1SDi) 2,50 s/d 3,75 - - Cukup baik
(Mi – 1 SDi) s/d Mi 1,25 s/d 2,50 - - Kurang baik
≤(Mi – 1 SDi) s/d Mi 1,25 ≥ - - Sangat kurang baik

Total 5 100%

Berdasarkan Tabel 9 diatas dapat diketahui bahwa sebanyak 5

orang menyatakan kompetensi soft skill aspek Interpersonal skill yang

dikuasai mahasiswa masuk dalam kategori baik dengan prosentase

100% dan tidak ada yang menyatakan kompetensi soft skill aspek

Interpersonal skill yang dikuasai mahasiswa dalam kategori cukup

baik, kurang baik dan sangat kurang baik. Hal ini menunjukkan bahwa
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penilaian yang dilakukan pada kompetensi soft skill aspek

Interpersonal skill yang dikuasai mahasiswa sudah dalam kategori baik.

Distribusi frekuensi kompetensi soft skill aspek Interpersonal

skill mahasiswa bidang produksi katering di Sleman dapat dilihat pada

histogram berikut:
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Gambar 4. Histogram Frekuensi kompetensi soft skill aspek

Interpersonal Skill bidang produksi mahasiswa praktik industri

Distribusi frekuensi di atas menunjukkan bahwa sebagian besar

kompetensi soft skill aspek Interpersonal skill mahasiswa sudah dalam

kategori baik.

2. Intrapersonal Skill

Butir soal dalam angket penelitian aspek Intrapersonal skill

berjumlah 8 butir pertanyaan. Berdasarkan hasil perhitungan aspek

Intrapersonal skill diperoleh skor maksimum 7,00, minimum 4,00,

mean (M) 6,00, median (Me) 7,00, modus (Mo) 7,00, standar deviasi

(Sdi) 1,414.
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Data yang diperoleh kemudian dimasukkan dalam kategori

yang terdiri dari empat kategori, yaitu: baik, cukup baik, kurang baik,

dan sangat kurang baik. Kategorisasi untuk kompetensi soft skill aspek

Intrapersonal skill mahasiswa disajikan pada Tabel 10.

Tabel 10. Pendapat Industri terhadap Kompetensi soft skill mahasiswa Pendidikan
Teknik Boga UNY Bidang produksi katering aspek Intrapersonal skill

Interval skor Nilai Frekuensi Persentase Kategori
≥(Mi + 1SDi) ≥5,25 4 80% Baik
Mi s/d (Mi + 1SDi) 3,50 s/d 5,25 1 20% Cukup baik
(Mi – 1 SDi) s/d Mi 1,75 s/d 3,50 - - Kurang baik
≤(Mi – 1 SDi) s/d Mi 1,75 ≥ - - Sangat kurang baik

Total 5 100%

Berdasarkan Tabel 10 diatas dapat diketahui bahwa sebanyak 4

orang menyatakan kompetensi soft skill aspek Intrapersonal skill yang

dikuasai mahasiswa masuk dalam kategori baik dengan prosentase

80%, sebanyak 1 orang menyatakan kompetensi soft skill aspek

Intrapersonal skill yang dikuasai mahasiswa masuk dalam kategori

cukup baik dengan prosentase 20% dan tidak ada yang menyatakan

kompetensi soft skill aspek Intrapersonal skill yang dikuasai

mahasiswa dalam kategori kurang baik dan sangat kurang baik. Hal ini

menunjukkan bahwa penilaian yang dilakukan pada kompetensi soft

skill aspek Intrapersonal skill yang dikuasai mahasiswa masuk dalam

kategori baik.

Distribusi frekuensi kompetensi soft skill aspek Intrapersonal

skill mahasiswa bidang produksi katering di Sleman dapat dilihat pada

histogram berikut:
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Gambar 5. Histogram Frekuensi kompetensi soft skill aspek

Intrapersonal skill bidang produksi mahasiswa praktik industri

Distribusi frekuensi di atas menunjukkan bahwa sebagian besar

kompetensi soft skill aspek Intrapersonal skill mahasiswa sudah dalam

kategori baik.

B. Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat industri

terhadap kompetensi mahasiswa praktik industri Pendidikan Teknik Boga

UNY bidang produksi di Sleman. Analisis data dilakukan dengan analisis

deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian responden sebagian besar berjenis

kelamin perempuan sebanyak 60%. Umur responden berkisar 30 sampai

40 tahun, posisi responden dalam organisasi industri sebagian besar Chef
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F&B Product dan berdasarkan tingkat pendidikan sebagian besar ulusan

S1.

Menurut penilaian dari pihak industri, kompetensi hard skill dan

soft skill bukan merupakan satu-satunya syarat yang dibutuhkan sebagai

tenaga kerja produksi di katering. Untuk menjadi seorang tenaga kerja

juga membutuhkan adanya pengalaman kerja agar dapat menduduki posisi

yang lebih tinggi. Program praktik industri bertujuan untuk memberikan

pengalaman kerja dan mempraktikkan ilmu pengetahuan yang telah

diperoleh di Lembaga Pendidikan, dengan harapan setelah selesai

melaksanakan program praktik industri mahasiswa sudah memiliki

kompetensi yang cukup sebagai calon tenaga kerja.

Proses perekrutan tenaga kerja dan kenaikan jenjang karier dimulai

dari posisi tenaga kerja yang paling rendah dilanjutkan dengan penilaian

yang berkesinambungan untuk dapat menjadi tenaga kerja dengan jenjang

karier yang terus meningkat. Proses perekrutan tersebut berdasarkan

penilaian kompetensi yang didasarkan pada kompetensi hard skill dan soft

skill sesuai peraturan yang ditentukan oleh industri.

Kompetensi hard skill terdiri dari dua aspek, yaitu aspek

pengetahuan dan aspek keterampilan. Hasil penelitian kompetensi hard

skill aspek pengetahuan yang dikuasai mahasiswa praktik industri dalam

kategori baik dengan prosentase 80%. Perhitungan tersebut didukung oleh

hasil perhitungan yang menunjukkan bahwa skor aspek pengetahuan lebih

besar dari skor ideal tertinggi yaitu ≥ 13,5. Hasil ini menunjukkan bahwa
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mahasiswa praktik industri telah mempunyai pengetahuan yang baik

tentang produksi makanan khususnya dalam industri katering melalui

teori-teori yang sudah diberikan oleh Lembaga Pendidikan.

Untuk mengetahui kompetensi hard skill aspek pengetahuan apa

saja yang sudah dikuasai oleh mahasiswa Pendidikan Teknik Boga UNY

menurut pendapat industri, maka dihitung berdasarkan skor per item

pertanyaan. Skor yang diperoleh per item pertanyaan didapat dari

pendapat 5 industri katering. Jika kelima industri berpendapat bahwa suatu

kompetensi sudah dikuasai oleh mahasiswa, maka skor yang di dapatkan

5. Akan tetapi jika kelima industri berpendapat bahwa suatu kompetensi

belum dikuasai oleh mahasiswa maka skor yang didapatkan 0.

penjumlahan skor berdasarkan dari model skala Guttman, yaitu “ya -

tidak”. Jawaban “ya” dengan skor 1 dan jawaban “tidak” dengan skor 0.

Data hasil penelitian pendapat industri terhadap kompetensi hard

skill yang dikuasai mahasiswa praktik industri setiap butir soal pada aspek

pengetahuan dapat dilihat pada Tabel 11.
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Tabel 11. Pendapat Industri terhadap Kompetensi Hard Skill mahasiswa
Pendidikan Teknik Boga UNY Bidang Produksi Katering Aspek Pengetahuan

No Item pertanyaan Skor Prosentase (%)
1 Memiliki pengetahuan bahan kering dan basah 5 6,41%
2 Memiliki pengetahuan bahan tambahan makanan 5 6,41%
3 Pengetahuan  menu dan resep 5 6,41%
4 Mengenal bumbu masakan (Kontinental ,Oriental,

Indonesia)
5 6,41%

5 Pengetahuan sayuran (jenis, cara penyimpanan, teknik
olah, jenis potongan)

5 6,41%

6 Mengenal daging (jenis daging, mutu, penyimpanan,
teknik olah, jenis potongan)

5 6,41%

7 Mengenal seafood (jenis seafood, mutu,
penyimpanan, teknik olah, jenis potongan)

5 6,41%

8 Mengetahui jenis-jenis dan kegunaan sauce 5 6,41%
9 Mengetahui jenis-jenis soup sesuai standar

perusahaan
5 6,41%

10 Mengenal jenis-jenis dessert (hidangan penutup) 5 6,41%
11 Pengetahuan jenis dan kegunaan peralatan pengolahan

dan penyajian makanan
4 5,13%

12 Memiliki pengetahuan karakteristik masakan
(Kontinental ,Oriental,Indonesia)

4 5,13%

13 Mengetahui jenis-jenis dan kegunaan stock 4 5,13%
14 Mengenal jenis-jenis appetizer (hidangan Pembuka) 4 5,13%
15 Mengetahui dan mengenal jenis-jenis salad 4 5,13%
16 Mengetahui area kerja, keselamatan kerja dan sanitasi

hygiene dalam melaksanakan pekerjaan
3 3,85%

17 Pengetahuan teknik pengolahan makanan 3 3,85%
18 Mengenal unggas (jenis unggas, mutu, penyimpanan,

teknik olah, jenis potongan)
2 2,56%

Jumlah 78 100%
Rata-rata 4,3 5,56%

Berdasarkan Tabel 11 diatas menunjukkan bahwa, kompetensi

hard skill aspek pengetahuan yang dikuasai mahasiswa praktik industri

Pendidikan Teknik Boga UNY menurut pendapat 5 industri meliputi

kompetensi pengetahuan bahan kering dan bahan basah, pengetahuan

bahan tambahan pangan, pengetahuan menu dan resep, mengenal bumbu

masakan (Kontinental, Oriental, Indonesia), Pengetahuan sayuran (jenis,

cara penyimpanan, teknik olah, jenis potongan), Mengenal daging (jenis
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daging, mutu, penyimpanan, teknik olah, jenis potongan), Mengenal

seafood (jenis seafood, mutu, penyimpanan, teknik olah, jenis potongan),

mengetahui jenis-jenis dan kegunaan sauce, mengetahui jenis-jenis soup

sesuai standar perusahaan, mengenal jenis-jenis dessert (hidangan

penutup). kompetensi-kompetensi yang sudah disebutkan diatas

merupakan kompetensi yang sudah dikuasai mahasiswa karena skor yang

didapat lebih tinggi dari skor rata-rata, yaitu ≥ 4,3.

Hasil penelitian kompetensi hard skill aspek keterampilan yang

dikuasai mahasiswa praktik industri dalam kategori cukup baik dan kurang

baik dengan prosentase 40% dan 40%. Perhitungan tersebut didukung oleh

hasil perhitungan yang menunjukkan bahwa skor aspek keterampilan

berada diantara skor ideal terendah dan skor ideal tertinggi. Hasil ini

menunjukkan bahwa mahasiswa praktik industri belum mempunyai

keterampilan yang baik tentang produksi makanan khususnya dalam

industri katering. Hal tersebut dapat diakibatkan kurangnya praktik

keterampilan di Lembaga Pendidikan dan terbatasnya pengalaman praktik

di luar Lembaga Pendidikan.

Untuk mengetahui kompetensi hard skill aspek keterampilan apa

saja yang sudah dikuasai oleh mahasiswa Pendidikan Teknik Boga UNY

menurut pendapat industri, maka dihitung berdasarkan skor per item

pertanyaan. Skor yang diperoleh per item pertanyaan didapat dari

pendapat 5 industri katering. Jika kelima industri berpendapat bahwa suatu

kompetensi sudah dikuasai oleh mahasiswa, maka skor yang di dapatkan
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5. Akan tetapi jika kelima industri berpendapat bahwa suatu kompetensi

belum dikuasai oleh mahasiswa maka skor yang didapatkan 0.

penjumlahan skor berdasarkan dari model skala Guttman, yaitu “ya -

tidak”. Jawaban “ya” dengan skor 1 dan jawaban “tidak” dengan skor 0.

Data hasil penelitian pendapat industri terhadap kompetensi hard

skill yang dikuasai mahasiswa praktik industri setiap butir soal pada aspek

keterampilan dapat dilihat pada Tabel 12.
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Tabel 12. Pendapat Industri terhadap Kompetensi Hard Skill mahasiswa
Pendidikan Teknik Boga UNY Bidang Produksi Katering Aspek Keterampilan

No Item pertanyaan Skor Prosentase (%)
1 Mampu menyajikan hidangan dengan porsi standar dan

suhu yang tepat
5 7,25%

2 Mampu mengoperasikan peralatan pengolahan makanan
sesuai fungsinya

5 7,25%

3 Mampu menyajikan masakan Indonesia dengan peralatan
saji yang tepat.

5 7,25%

4 Mampu mengolah makanan Indonesia sesuai standar
perusahaan

4 5,79%

5 Mampu menyusun menu hidangan Indonesia 4 5,79%
6 Mampu membuat jenis-jenis stock sesuai standar

perusahaan
4 5,79%

7 Mampu membuat jenis-jenis sauces sesuai standar
perusahaan

4 5,79%

8 Mampu mengolah soup 4 5,79%
9 Mampu mengolah hidangan dari nasi dan mie 4 5,79%
10 Mampu membuat dessert (hidangan Penutup) sesuai

standar perusahaan
4 5,79%

11 Mampu menyajikan dessert (hidangan penutup) dengan
peralatan saji yang tepat

4 5,79%

12 Mampu menyajikan soup 3 4,35%
13 Mampu menyajikan appetizer (hidangan pembuka) dengan

peralatan saji yang tepat
3 4,35%

14 Mampu menata area kerja sesuai dengan prinsip
keselamatan kerja

2 2,9%

15 Mampu menyajikan hidangan dari nasi dan mie 2 2,9%
16 Mampu menyajikan hidangan dari pasta 2 2,9%
17 Mampu membuat jenis-jenis appetizer (hidangan

pembuka) sesuai standar perusahaan
2 2,9%

18 Mampu menyajikan salad dengan peralatan saji yang tepat 2 2,9%
19 Mampu melakukan quality control bahan makanan basah

dan kering yang diterima sesuai standar kesehatan dan
keamanan pangan

1 1,45%

20 Mampu menyajikan masakan Oriental dengan peralatan
saji yang tepat.

1 1,45%

21 Mampu menyusun menu hidangan Oriental 1 1,45%
22 Mampu menyusun menu hidangan Kontinental 1 1,45%
23 Mampu mengolah hidangan dari pasta 1 1,45%
24 Mampu membuat salad sesuai standar perusahaan 1 1.45%
25 Mampu menyajikan masakan Kontinental dengan

peralatan saji yang tepat.
0 0%

26 Mampu menyajikan masakan Kontinental dengan
peralatan saji yang tepat.

0 0%

27 Mampu menyajikan masakan Kontinental dengan
peralatan saji yang tepat.

0 0%

Jumlah 69 100%
Rata-rata 2,56 3,7%
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Berdasarkan Tabel 12 diatas menunjukkan bahwa, kompetensi

hard skill aspek keterampilan yang dikuasai mahasiswa praktik industri

Pendidikan Teknik Boga UNY menurut pendapat industri meliputi

kompetensi mampu menyajikan hidangan dengan porsi standar dan suhu

yang tepat, mampu mengoperasikan peralatan pengolahan makanan sesuai

fungsinya, mampu menyajikan masakan Indonesia dengan peralatan saji

yang tepat, mampu mengolah makanan Indonesia sesuai standar

perusahaan, mampu menyusun menu hidangan Indonesia, mampu

membuat jenis-jenis stock sesuai standar perusahaan, mampu membuat

jenis-jenis sauces sesuai standar perusahaan, mampu mengolah soup,

mampu menyajikan soup, mampu mengolah hidangan dari nasi dan mie,

mampu menyajikan appetizer (hidangan pembuka) dengan peralatan saji

yang tepat, mampu membuat dessert (hidangan Penutup) sesuai standar

perusahaan, mampu menyajikan dessert (hidangan penutup) dengan

peralatan saji yang tepat. kompetensi-kompetensi yang sudah disebutkan

diatas merupakan kompetensi yang sudah dikuasai mahasiswa karena skor

yang didapat lebih tinggi dari skor rata-rata, yaitu ≥ 2,56. Sedangkan

kompetensi mampu menyajikan masakan Kontinental dengan peralatan

saji yang tepat, mampu menyajikan masakan Kontinental dengan peralatan

saji yang tepat, mampu menyajikan masakan Kontinental dengan peralatan

saji yang tepat belum dikuasai oleh mahasiswa Pendidikan Teknik Boga

karena memperoleh skor 0.
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Berdasarkan hasil penelitian, dari kedua aspek tersebut mahasiswa

cenderung lebih menguasai kompetensi pengetahuan daripada kompetensi

keterampilan. Hal ini dikarenakan mahasiswa yang masih belum banyak

pengalaman kerja praktik, terbatasnya praktik yang dilakukan di Lembaga

Pendidikan, dan belum sesuainya antara kebutuhan keterampilan produksi

industri dengan keterampilan yang diberikan oleh Lembaga Pendidikan.

Akan tetapi, hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi hard skill

yang dikuasai mahasiswa menurut pendapat industri dalam kategori baik

dan sudah layak menjadi calon tenaga kerja bagian produksi di industri

katering

Kompetensi soft skill merupakan kemampuan yang sangat

dibutuhkan bagi setiap tenaga kerja. Tanpa kompetensi soft skill seorang

individu tidak dapat berhasil meskipun memiliki kompetensi hard skill.

Kompetensi soft skill sebagai pendukung kompetensi hard skill dan

mendukung keberhasilan untuk dapat bekerjasama dengan orang lain juga

dapat mengembangkan kemampuan diri.

Kompetensi soft skill terdiri dari dua aspek, yaitu aspek

Interpersonal skill dan aspek Intrapersonal skill. Hasil penelitian

kompetensi soft skill aspek Interpersonal skill yang dikuasai mahasiswa

praktik industri dalam kategori baik dengan prosentase 100%. Perhitungan

tersebut didukung oleh hasil perhitungan yang menunjukkan bahwa skor

aspek pengetahuan lebih besar dari skor ideal tertinggi yaitu ≥ 3,75. Hasil

ini menunjukkan bahwa mahasiswa praktik industri telah mempunyai
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kompetensi soft skill aspek Interpersonal skill yang baik tentang

bagaimana cara berkomunikasi dan bekerjasama dengan orang lain.

Untuk mengetahui kompetensi soft skill aspek Interpersonal skill

apa saja yang sudah dikuasai oleh mahasiswa Pendidikan Teknik Boga

UNY menurut pendapat industri, maka dihitung berdasarkan skor per item

pertanyaan. Skor yang diperoleh per item pertanyaan didapat dari

pendapat 5 industri katering. Jika kelima industri berpendapat bahwa suatu

kompetensi sudah dikuasai oleh mahasiswa, maka skor yang di dapatkan

5. Akan tetapi jika kelima industri berpendapat bahwa suatu kompetensi

belum dikuasai oleh mahasiswa maka skor yang didapatkan 0.

penjumlahan skor berdasarkan dari model skala Guttman, yaitu “ya -

tidak”. Jawaban “ya” dengan skor 1 dan jawaban “tidak” dengan skor 0.

Data hasil penelitian pendapat industri terhadap kompetensi soft

skill yang dikuasai mahasiswa praktik industri setiap butir soal pada aspek

Interpersonal skill dapat dilihat pada Tabel 13.

Tabel 13. Pendapat Industri terhadap Kompetensi Soft Skill mahasiswa Pendidikan
Teknik Boga UNY Bidang Produksi Katering Aspek Interpersonal skill

No Item pertanyaan Skor Prosentase (%)
1 Dapat bekerja dalam sebuah team 5 20%
2 Dapat bekerjasama dengan atasan 5 20%
3 Bersedia menerima pengarahan, saran,pendapat dan

perintah atasan
5 20%

4 Bersedia menerima kritikan dari teman sekerja dan
atasan

5 20%

5 Mampu berkomunikasi dengan lisan atau tulisan
dengan baik dan benar

5 20%

Jumlah 25 100%
Rata-rata 5 20%
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Tabel.13 di atas menunjukkan bahwa, mahasiswa sudah

menguasai kompetensi soft skill aspek Interpersonal skill, karena skor

yang didapat adalah 5 (skor tertinggi).

Hasil penelitian kompetensi soft skill aspek Intrapersonal skill

yang dikuasai mahasiswa praktik industri dalam kategori baik dengan

prosentase 80%. Perhitungan tersebut didukung oleh hasil perhitungan

yang menunjukkan bahwa skor aspek Intrapersonal skill lebih besar dari

skor ideal tertinggi. Hasil ini menunjukkan bahwa mahasiswa praktik

industri sudah mempunyai kompetensi soft skill aspek Intrapersonal skill

yang baik. Kompetensi soft skill aspek Intrapersonal skill yang dimiliki

mampu menjadikan seseorang tersebut lebih sukses dalam pekerjaan.

Kemampuan berpikir kreatif, memecahkan masalah, menjaga kepribadian

sangat diperlukan untuk membuahkan hasil kerja yang memuaskan dan

mampu membawa tenaga kerja ke posisi yang lebih tinggi lagi.

Untuk mengetahui kompetensi soft skill aspek Intrapersonal skill

apa saja yang sudah dikuasai oleh mahasiswa Pendidikan Teknik Boga

UNY menurut pendapat industri, maka dihitung berdasarkan skor per item

pertanyaan. Skor yang diperoleh per item pertanyaan didapat dari

pendapat 5 industri katering. Jika kelima industri berpendapat bahwa suatu

kompetensi sudah dikuasai oleh mahasiswa, maka skor yang di dapatkan

5. Akan tetapi jika kelima industri berpendapat bahwa suatu kompetensi

belum dikuasai oleh mahasiswa maka skor yang didapatkan 0.
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penjumlahan skor berdasarkan dari model skala Guttman, yaitu “ya -

tidak”. Jawaban “ya” dengan skor 1 dan jawaban “tidak” dengan skor 0.

Data hasil penelitian pendapat industri terhadap kompetensi soft

skill yang dikuasai mahasiswa praktik industri setiap butir soal pada aspek

Intrapersonal skill dapat dilihat pada Tabel 14.

Tabel 14. Pendapat Industri terhadap Kompetensi Soft Skill mahasiswa Pendidikan
Teknik Boga UNY Bidang Produksi Katering Aspek Intrapersonal Skill

No Item pertanyaan Skor Prosentase (%)
1 Disiplin dan bertanggungjawab dalam bekerja 5 14,29%
2 Mampu melaksanakan pekerjaan sesuai dengan

struktur organisasi perusahaan
5 14,29%

3 Dapat membagi waktu untuk beberapa jenis pekerjaan
yang sedang dihadapi

5 14,29%

4 Memiliki kemampuan memecahkan masalah secara
arif dan bijaksana

5 14,29%

5 Memiliki ketelitian dan kehati-hatian dalam bekerja 4 11,43%
6 Memiliki komitmen dan dedikasi terhadap perusahaan

dan pekerjaan
4 11,43%

7 Memiliki inisiatif dan kreatifitas dalam melaksanakan
pekerjaan

4 11,43%

8 Menjaga kebersihan tubuh, kerapihan pakaian ,dan
kesehatan tubuh

3 8,57%

Jumlah 35 100%
Rata-rata 4,36 12,5%

Berdasarkan Tabel 14 diatas menunjukkan bahwa, kompetensi soft

skill aspek intrapersonal skill yang dikuasai mahasiswa praktik industri

Pendidikan Teknik Boga UNY menurut pendapat industri meliputi

kompetensi disiplin dan bertanggung jawab dalam bekerja, mampu

melaksanakan pekerjaan sesuai dengan struktur organisasi perusahaan,

dapat membagi waktu untuk beberapa jenis pekerjaan yang sedang

dihadapi, memiliki kemampuan memecahkan masalah secara arif dan

bijaksana. kompetensi-kompetensi yang sudah disebutkan diatas



84

merupakan kompetensi yang sudah dikuasai mahasiswa karena skor yang

didapat lebih tinggi dari skor rata-rata, yaitu ≥ 4,36.

Berdasarkan pendapat (sufi S, 2008), kompetensi soft skill meliputi

mampu bekerja sama dan komunikasi dengan orang lain, mampu

memecahkan masalah, mampu memahami diri sendiri, mampu berpikir

kreatif dalam pekerjaan. Berdasarkan data hasil penelitian mahasiswa

sudah menguasai kompetensi mampu bekerja sama dan komunikasi

dengan orang lain, mampu memecahkan masalah, dan mampu berpikir

kreatif dalam pekerjaan, sedangkan kompetensi memahami diri sendiri

belum sepenuhnya dikuasai oleh mahasiswa, yaitu Menjaga kebersihan

tubuh, kerapihan pakaian ,dan kesehatan tubuh.

Dengan diketahuinya kompetensi hard skill dan soft skill yang

dikuasai mahasiswa praktik industri diharapkan Lembaga Pendidikan

lebih meningkatkan kompetensi dan melakukan evaluasi juga relevansi

kompetensi agar lulusan Lembaga Pendidikan tersebut mampu menjadi

calon tenaga kerja di dunia jasa boga khususnya industri katering.


