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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Restoran  adalah sebuah industri yang hampir tidak pernah mati serta

memiliki potensi, prospek, dan berkembang dengan sangat cepat. Industri hotel

dan restoran di Yogyakarta berkembang pesat dengan ± 293 restoran

(http://bapeda.pemda-diy.go.id/pustaka, 10 Agustus 2008). Dengan maraknya

usaha restoran maka industri restoran mengalami persaingan yang kompetitif.

Tujuan dari industri jasa pelayanan makanan dan minuman adalah

menciptakan pelanggan. Industri ini dapat berkembang apabila produk yang

dihasilkan mampu memberikan kepuasan kepada pelanggan dan memberikan

keuntungan materi kepada manajemen. Produk yang dapat memuasakan keinginan

pelanggan antara lain: makanan dan minuman yang bekualitas, suasana nyaman,

pelayanan profesional, reputasi yang baik, harga yang sesuai, dan lain-lain

(Soekresno:2001).

Struktur organisasi pada setiap restoran berbeda-beda tergantung pada

besar kecilnya restoran, jumlah tamu, dan jenis pelayanan yang diberikan.

Susunan organisasi restoran menurut Soekresno yaitu: manager, head waiter,

captain, bartender, greeter/restaurant receptionist, waiter, chef de partie, ass.

chef de partie, cook, ass. cook, steward supervisor, dishwasher. Musisi, cashier,

sound system man, lighting man merupakan tenaga kerja yang mendukung

kegiatan operasional restoran namun tidak termasuk dalam struktur organisasi

restoran.



3

Industri restoran dituntut untuk memiliki tenaga kerja yang mempunyai

kemampuan profesional dan kesiapan kerja dalam bidangnya untuk dapat

memenuhi tuntutan pasar akan produktivitas perusahaan yang bermutu. Untuk

mengoperasikan restoran maka dibutuhkan management yang baik. Tenaga kerja

adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang

atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri  maupun masyarakat (UU

Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003).

Kompetensi kerja tenaga kerja bidang produksi (cook) dan pelayanan

(waiter), dapat dilihat dari aspek hard skills dan soft skills yang dimiliki.

Kompetensi yang dibutuhkan dalam rekrutmen tenaga kerja oleh perusahaan yaitu

kompetensi hard skill dan soft skill (Hariwijaya,2008). Hard skill merupakan

cerminan pengetahuan dan ketrampilan fisik tenaga kerja dan soft  skill

merupakan intuisi dan kepekaan tenaga kerja.

Profesionalitas dalam pengolahan dan pelayanan pada industri jasa boga

tidak berkembang dengan sendiri namun dilakukan melalui sebuah proses yang

diupayakan. Kemampuan profesional dapat diperoleh dengan pendidikan dan

pelatihan yang diberikan oleh lembaga pendidikan secara maksimal. Dibutuhkan

kerjasama antara lembaga pendidikan dengan dunia industri agar diperoleh

kesesuaian antara pengetahuan dan ketrampilan yang dipersiapkan oleh lembaga

pendidikan dengan kompetensi kerja yang dibutuhkan olah  dunia industri.

Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) merupakan perguruan tinggi yang

terdiri dari enam fakultas. Fakultas Teknik merupakan pelaksana akademik

dibawah Universitas yang bertugas untuk melaksanakan program Strata 1
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Kependidikan dan Diploma 3 Non Kependidikan dengan lima jurusan, salah

satunya adalah jurusan Pendidikan Teknik Boga dan Busana yang terdiri dari lima

program studi yaitu: prodi Pendidikan Teknik Boga, prodi Pendidikan Teknik

Busana. prodi Teknik Boga, prodi Teknik Busana, dan prodi Rias dan Kecantikan.

Program studi Pendidikan Teknik Boga bertujuan untuk mempersiapkan tenaga

kependidikan yang memiliki kemampuan konseptual, teknikal, dalam bidang boga

yang berwawasan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni; kemampuan managerial

dalam bidang perancangan, prosuksi dan pelayanan; tenaga profesional yang

kreatif, produkstif dan adaptif dalam bidang boga (Kurikulum Fakultas Teknik,

2002).

Permasalahan pendidikan saat ini menurut Muchlas Samani (2007) adalah

pendidikan di Indonesia bersifat teoritik dan tidak membekali siswa untuk

menghadapi kehidupan nyata di masyarakat, padahal kesuksesan ditentukan oleh

kemampuan soft skill sebesar 80% dan kemampuan hard skill sebesar 20%.

Namun saat ini dunia pendidikan masih menekankan pada penguasaan

kemampuan soft skill sebesar 10% dan kemampuan hard skill sebesar 90%

(http://slametsantoso.multiply.com/journal/item/6, 10 Agustus 2008).  Perguruan

tinggi dituntut untuk dapat menghasilkan lulusan yang tidak hanya  mempunyai

kemampuan keilmuan (hard skill) yang memadai tetapi juga kemampuan

kepribadian (soft skill) yang mumpuni (http://komunikasipublikmultiply.com/

journal/item/110, 10 Agustus 2008). Kesenjangan kebutuhan kompetensi yang

diperlukan oleh dunia industri dengan materi kurikulum yang diberlakukan oleh
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lembaga pendidikan mengharuskan adanya upaya relevansi dan evaluasi oleh

lembaga pendidikan.

Praktek Industri merupakan program yang diselenggarakan oleh FT UNY

untuk membekali mahasiswa dengan kompetensi teknis berdasarkan pengalaman

nyata di  lapangan. Praktek Industri dilaksanakan selama 256 jam(1,5 bulan) di

industri yang sesuai dengan program studi yang ditempuh oleh mahasiswa. Bagi

Jurusan Pendidikan Teknik Boga Praktek Industri dapat dilakukan di hotel,

restoran dan rumah makan, catering, perusahaan roti dan kue (bakery), rumah

sakit, asrama dan penyelenggara makanana institusi.

Tujuan umum dari Praktek Industri adalah agar mahasiswa dapat

menambah ilmu pengetahuan dan teknologi melalui kegiatan kerja lapangan di

industri atau perusahaan sesuai dengan keahliannya serta dapat membawa

pengalaman praktek industri kedalam tugasnya setelah lulus. Tujuan khusus yaitu

diharapkan setelah  mahasiswa melaksanakan praktek industri mahasiswa dapat

menjelaskan manajemen industri dan kompetensi tenaga kerja yang

dipersyaratkan olah industri, membantu melaksanakan tugas dan kegiatan proses

produksi diindustri yang ditempati, menemukan suatu kasus pada waktu

melaksanakan praktek industri dan menganalisisnya, memiliki kompetensi

kewirausahaan yang ditunjukkan dengan pembuataan proposal pendirian usaha

(Pedoman Praktek Industri, 2008).

Dengan latar belakang tersebut maka perlu dilakukan penelitian tentang

”Identifikasi Kompetensi Hard Skill dan Soft Skill Mahasiswa Pendidikan Teknik

Boga dalam Praktek Industri Bidang Produksi dan Pelayanan Restoran”. Dengan
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penelitian ini akan diketahui kompetensi yang telah dimiliki mahasiswa  Praktek

Industri di bidang produksi dan pelayanan restoran sebelum dan setelah

pelaksanaan Praktek Industri.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka masalah yang terkait dengan

penelitian ini dapat diidentifikasikan sebagai berikut :

1. Apakah terdapat kesenjangan antara kompetensi kerja yang diberikan kepada

mahasiswa LPTK dengan kompetensi kerja yang dibutuhkan oleh industri?

2. Mengapa masih terjadi kesenjangan antara kebutuhan kompetensi yang

diperlukan oleh dunia industri dengan kompetensi yang berlaku di LPTK?

3. Kompetensi apa sajakah yang dimiliki oleh mahasiswa Pendidikan Teknik

Boga dalam Praktek Industri bidang produksi restoran?

4. Kompetensi apa sajakah yang dimiliki oleh mahasiswa Pendidikan Teknik

Boga dalam Praktek Industri bidang produksi restoran?

5. Bagaimana penguasaan kompetensi hard skill oleh mahasiswa Pendidikan

Teknik Boga dalam Praktek Industri bidang produksi restoran?

6. Bagaimana penguasaan kompetensi soft skill oleh mahasiswa Pendidikan

Teknik Boga dalam Praktek Industri bidang produksi restoran?

7. Bagaimana penguasaan kompetensi hard skill oleh mahasiswa Pendidikan

Teknik Boga dalam Praktek Industri bidang pelayanan restoran?
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8. Bagaimana penguasaan kompetensi soft skill oleh mahasiswa Pendidikan

Teknik Boga dalam Praktek Industri bidang pelayanan restoran?

9. Adakah peningkatan kompetensi yang dikuasai oleh mahasiswa Pendidikan

Teknik Boga setelah melaksanakan Praktek Industri ?

C. Batasan Masalah

Pembatasan masalah bertujuan untuk menyederhanakan dan membatasi

ruang lingkup penelitian agar lebih mudah memahami dan mendalami suatu

permasalahan. Berdasarkan identifikasi masalah di atas, dapat dilihat bahwa

masalah yang muncul dalam penelitian ini cukup banyak dan bervariasi, maka

permasalahan pada penelitian ini dibatasi pada:

1. Penguasaan kompetensi hard skill dan soft skill oleh mahasiswa Pendidikan

Teknik Boga dalam Praktek Industri bidang produksi restoran.

2. Penguasaan kompetensi hard skill dan soft skill oleh mahasiswa Pendidikan

Teknik Boga dalam Praktek Industri bidang pelayanan restoran.

3. Peningkatan kompetensi yang dikuasai oleh mahasiswa Pendidikan Teknik

Boga setelah melaksanakan Praktek Industri.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah diatas maka rumusan masalah pada

penelitian ini dapat disusun sebagai berikut :
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1. Bagaimana penguasaan kompetensi hard skill oleh mahasiswa Pendidikan

Teknik Boga dalam Praktek Industri bidang produksi restoran?

2. Bagaimana penguasaan kompetensi soft skill oleh mahasiswa Pendidikan

Teknik Boga dalam Praktek Industri bidang produksi restoran?

3. Bagaimana penguasaan kompetensi hard skill oleh mahasiswa Pendidikan

Teknik Boga dalam Praktek Industri bidang pelayanan restoran?

4. Bagaimana penguasaan kompetensi soft skill oleh mahasiswa Pendidikan

Teknik Boga dalam Praktek Industri bidang pelayanan restoran?

5. Bagaimana peningkatan kompetensi mahasiswa Pendidikan Teknik Boga

setelah melaksanakan Praktek Industri?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Kompetensi hard skill yang dikuasai oleh mahasiswa Pendidikan Teknik Boga

dalam Praktek Industri bidang produksi restoran

2. Kompetensi soft skill yang dikuasai oleh mahasiswa Pendidikan Teknik Boga

dalam Praktek Industri bidang produksi restoran.

3. Kompetensi hard skill yang dikuasai oleh mahasiswa Pendidikan Teknik Boga

dalam Praktek Industri bidang pelayanan restoran.

4. Kompetensi soft skill yang dikuasai oleh mahasiswa Pendidikan Teknik Boga

dalam Praktek Industri bidang pelayanan restoran.

5. Kompetensi yang dikuasai oleh mahasiswa Pendidikan Teknik Boga setelah

melaksanakan Praktek Industri.
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F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat memberi manfaat antara lain :

1. Memberi informasi kepada LPTK teknik boga mengenai kompetensi hard

skill dan soft skill yang diperlukan untuk menghasilkan tenaga kerja

profesional di bidang produksi dan pelayanan restoran.

2. Memberi informasi kepada LPTK teknik boga mengenai kompetensi hard

skill dan soft skill di bidang produksi dan pelayanan restoran yang telah

dikuasai oleh mahasiswa.

3. Memberi informasi kepada LPTK dan mahasiswa teknik boga sebagai

antisipasi kesulitan yang mungkin akan terjadi dalam penyelenggaraan

Program Praktek Industri.

4. Memberi informasi kepada mahasiswa teknik boga yang akan melaksanakan

program Praktek Industri di bidang produksi dan pelayanan restoran mengenai

kompetensi hard skill dan soft skill yang diperlukan.

5. Bagi industri dapat memperoleh tenaga kerja di bidang produksi dan

pelayanan restoran, sesuai dengan kebutuhan.


