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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di 5 restoran yang ada di Yogyakarta dan

digunakan sebagai tempat praktek industri oleh mahasiswa program studi Teknik

Boga. Restoran tersebut antara lain: Restoran Gudeg Bu Tjitro, Prambanan

Garden Resto, Pesta Perak Restoran, Restoran Taman Pring Sewu, Sogan Village

Restoran.

Ke-lima restoran tersebut memiliki ciri-ciri yang sama, antara lain

merupakan jenis restoran informal, memiliki managemen dan struktur organissasi

yang jelas, digunakan sebagai tempat praktek industri mahasiswa Pendidikan

Teknik Boga dibidang pelayanan dan produksi pada tahun 2008

B. Identitas Responden

Responden dalam penelitian ini adalah tenaga kerja restoran yang pernah

menjadi pembimbing mahasiswa praktek industri dari program studi Teknik Boga

UNY.

a) Pada penelitian ini pengambilan data dilakukan setelah pelaksanaan praktek

industri di bidang pelayanan dan produksi pada tahun 2008 agar pembimbing

dari pihak industri dapat memberikan data yang lebih akurat mengenai

kompetensi mahasiswa praktek. Karakteristik responden dalam penelitian ini

adalah jenis kelamin, jabatan, tingkat pendidikan dan umur. Jenis kelamin

Jenis kelamin responden dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 7
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Tabel 7. Jenis kelamin responden
Jenis kelamin Produksi Pelayanan

f % f %
Laki-laki 4 80% 3 60%
Perempuan 1 20% 2 40%
Jumlah 5 100% 5 100%

Berdasarkan Tabel 7 dapat dilihat bahwa sebagian besar pembimbing

industri adalah laki-laki. Hal ini terbukti bahwa tenaga kerja dalam usaha boga

tidak selalu perempuan. Di samping itu keadaan tersebut dapat disebabkan oleh

faktor kemampuan fisik karena dalam bidang boga terutama bagian produksi daya

tahan dan kemampuan tubuh sangat diperlukan.

b) Umur

Umur responden dalam penelitian ini berkisar antara 25 sampai dengan 60

tahun. Umur responden dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8. Umur responden
Umur Produksi Pelayanan

f % f %
25 s/d 34 1 20% 2 40%
35 s/d 44 2 40% 3 60%
45 s/d 54 1 20% - -
> 55 1 20% - -
Jumlah 5 100% 5 100%

Berdasarkan data dari Tabel 8 dapat diketahui bahwa sebagian besar

tenaga kerja yang menjadi pembimbing Praktek Industri adalah antara 35 s/d 44

tahun.

c) Jabatan

Jabatan responden berbeda antara satu restoran dengan restoran lainnya.

Jabatan responden dalam penelitinan ini dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9. Jabatan responden
Jabatan Produksi Pelayanan

f % f %
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Manager 4 80% 4 80%
Chief F&B Product 1 20% - -
Head Waiter - - 1 20%

Jumlah 5 100% 5 100%

Berdasarkan data dari Tabel 9 dapat diketahui bahwa sebagian besar

pembimbing Praktek Industri adalah seorang manager. Hal ini dikarenakan

manager dapat memberikan pengarahan dan bimbingan yang lebih baik kepada

mahasiswa praktikan.

d) Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan responden dalam penelitian ini dapat dilihat pada

Tabel 10.

Tabel 10. Tingkat Pendidikan  responden
Tingkat pendidikan Produksi Pelayanan

f % f %
SD - - - -
SMP - - - -
SMA 2 40% 1 20%
D3 2 40% 3 60%
S1 1 10% 1 20%
Jumlah 5 100% 5 100%

Berdasarkan data dari Tabel 10 dapat diketahui bahwa sebagian besar

pembimbing Praktek Industri memiliki tingkat pendidikan D3. Tingkat

Pendidikan responden dalam penelitian ini berkisar antara SMA sampai dengan

perguruan tinggi. Tidak ada responden dengan tingkat pendidikan  SD dan SMP

sehingga memiliki penegetahuan yang cukup dalam memberikan penilaian

mengenai kompetensi yang dikuasai oleh mahasiswa.

C. Deskripsi Data
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Deskripsi data dimaksudkan untuk memberikan gambaran jelas mengenai

hasil penelitian. Distribusi data dalam penelitian ini meliputi: harga mean (M),

median (Me), modus (Mo) dan standar deviasi (SD) kompetensi mahasiswa

Pendidikan Teknik Boga Praktek Industri di bidang produksi dan pelayanan

restoran.

1. Kompetensi Bidang Produksi

a) Kompetensi hard skill sebelum PI

Hard skill merupakan kompetensi yang dapat dilihat dan diamati

secara nyata. Dalam penelitian kompetensi mahasiswa praktek industri

program studi Teknik Boga sebagai calon tenaga kerja di restoran,

diidentifikasi kemampuan hard skill dibidang produksi sebelum pelaksanaan

PI.

Kompetensi hard skill mahasiswa di bidang produksi sebelum

pelaksanaan PI. terdiri dari dua aspek yaitu aspek pengetahuan dan

ketrampilan.

1) Aspek Pengetahuan

Pengetahuan bidang produksi sangat dibutuhkan oleh calon tenaga

kerja untuk dapat memahami tentang kegiatan produksi yang berhubungan

dengan penanganan dan penyelenggaraan restoran. Aspek pengetahuan bidang

produksi antara lain: (1) pengetahuan menu dan resep, (2) pengetahuan bahan

pangan, (3) pengetahuan bumbu, (4) pengetahuan teknik pengolahan makanan,

(5) pengetahuan peralatan pengolahan makanan, (6) pengetahuan pengelolaan

bahan, (7) pengetahuan kesehatan, keselamatan dan keamanan.
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i) Pengetahuan Menu dan Resep

Jumlah keseluruhan butir soal pengetahuan menu dan resep adalah 6

butir. Berdasarkan hasil perhitungan pengetahuan menu dan resep diperoleh

skor maksimum 5,00, minimum 2,00, mean (M) 3,8000, median (Me) 4,0000,

mode (Mo) 5,00 dan nilai Standar Deviasi (SD) sebesar 1,30384.

Kompetensi hard skill berdasar pada penguasaan pengetahuan menu

dan resep oleh mahasiswa sebelum melaksanakan PI dapat dilihat pada

Tabel 11.

Tabel 11. Pengetahuan Menu dan Resep Sebelum PI
Kategori Skor f %

Baik x ≥ 4.5 2 40%
Cukup baik 3 ≤ x    <    4.5 2 40%
Kurang baik 1.5 ≤ x    <    3 1 20%
Sangat kurang baik x ≤ 1,5 - -

Jumlah 5 100%

Berdasarkan Tabel 11 diketahui bahwa penguasaan pengetahuan menu

dan resep sebelum PI sebanyak 2 responden menyatakan pada kategori baik

dengan prosentase 40%, 2 responden pada kategori cukup baik dengan

prosentase 40% dan 1 responden dalam kategori kurang baik dengan

prosentase 20%.

ii) Pengetahuan Bahan Pangan

Jumlah keseluruhan butir soal pengetahuan bahan pangan adalah 11

butir. Berdasarkan hasil perhitungan pengetahuan bahan pangan diperoleh

skor maksimum 9,00, minimum 8,00, mean (M) 8,8000, median (Me) 9,0000,

mode (Mo) 5,00 dan nilai Standar Deviasi  sebesar 0,44721.
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Kompetensi hard skill berdasar pada penguasaan pengetahuan bahan

pangan oleh mahasiswa sebelum melaksanakan PI dapat dilihat pada

Tabel 12.

Tabel 12. Pengetahuan Bahan Pangan Sebelum PI
Kategori Skor f %

Baik x ≥ 8.26 5 100%
Cukup baik 5,5 ≤ x    <    8.26 - -
Kurang baik 2.74 ≤ x    <    5.5 - -
Sangat kurang baik x ≤ 2,74 - -

Jumlah 5 100%

Berdasarkan Tabel 12 diketahui bahwa penguasaan pengetahuan bahan

pangan sebelum PI sebanyak 5 responden menyatakan pada kategori baik

dengan prosentase 100%. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa sudah

menguasai pengetahuan bahan pangan.

iii) Pengetahuan Bumbu

Jumlah keseluruhan butir soal pengetahuan bumbu adalah 6 butir.

Berdasarkan hasil perhitungan pengetahuan bumbu diperoleh skor maksimum

4,00, minimum 1,00, mean (M) 3,0000, median (Me) 4,0000, mode (Mo)

4,00 dan nilai Standar Deviasi  sebesar 1,41421.

Kompetensi hard skill berdasar pada penguasaan pengetahuan bumbu

oleh mahasiswa sebelum melaksanakan PI dapat dilihat pada  Tabel 13.

Tabel 13. Pengetahuan Bumbu Sebelum PI
Kategori Skor f %

Baik x ≥ 4,5 - -
Cukup baik 3 ≤ x    <    4,5 3 60%
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Kurang baik 1,5 ≤ x    <    3 1 20%
Sangat kurang baik x ≤ 1,5 1 20%

Jumlah 5 100%

Berdasarkan Tabel 13 diketahui bahwa penguasaan pengetahuan

bumbu sebelum PI sebanyak 3 responden menyatakan pada kategori cukup

baik dengan prosentase 60%,  1 responden pada kategori kurang baik dengan

prosentase 20% dan 1 responden pada kategori sangat kurang baik dengan

prosentase 20%. Hasil pengamatan penguasaan pengetahuan bumbu yang

dilakukan sebelum PI menyatakan bahwa sebagian besar mahasiswa memiliki

tingkat penguasaan cukup baik dengan prosentase 60%.

iv) Pengetahuan Teknik Pengolahan

Jumlah keseluruhan butir soal pengetahuan teknik pengolahan adalah 3

butir. Berdasarkan hasil perhitungan pengetahuan teknik pengolahan diperoleh

skor maksimum 2,00, minimum 1,00, mean (M) 1,8000, median (Me) 2,0000,

mode (Mo) 2,00 dan nilai Standar Deviasi  sebesar 0,44721.

Kompetensi hard skill berdasar pada penguasaan pengetahuan teknik

pengolahan oleh mahasiswa sebelum melaksanakan PI dapat dilihat pada

Tabel 14.

Tabel 14. Pengetahuan Teknik Pengolahan Sebelum PI
Kategori Skor f %

Baik x ≥ 2,25 - -
Cukup baik 1,5 ≤ x    <    2,25 4 80%
Kurang baik 0,75 ≤ x    <    1,5 1 20%
Sangat kurang baik x ≤ 0,75 - -

Jumlah 5 100%

Berdasarkan Tabel 14 diketahui bahwa penguasaan pengetahuan teknik

pengolahan sebelum PI sebanyak 4 responden menyatakan pada kategori
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cukup baik dengan prosentase 80% dan 1 responden pada kategori kurang baik

dengan prosentase 20%. Hasil pengamatan penguasaan pengetahuan teknik

pengolahan yang dilakukan sebelum PI menyatakan bahwa sebagian besar

mahasiswa memiliki tingkat penguasaan cukup baik dengan prosentase 80%.

v) Pengetahuan Peralatan Pengolahan

Jumlah keseluruhan butir soal pengetahuan peralatan pengolahan

adalah 2 butir. Berdasarkan hasil perhitungan pengetahuan peralatan

pengolahan diperoleh skor maksimum 2,00, minimum 1,00, mean (M)

1,8000, median (Me) 2,0000, mode (Mo) 2,00 dan nilai Standar Deviasi

sebesar 0,44721.

Kompetensi hard skill berdasar pada penguasaan pengetahuan

peralatan pengolahan oleh mahasiswa sebelum melaksanakan PI dapat dilihat

pada  Tabel 15.

Tabel 15. Pengetahuan Peralatan Pengolahan Sebelum PI
Kategori Skor f %

Baik x ≥ 1,51 4 80%
Cukup baik 1 ≤ x    <    1,51 1 20%
Kurang baik 0,49 ≤ x    <    1 - -
Sangat kurang baik x ≤ 0,49 - -

Jumlah 5 100%

Berdasarkan Tabel 15 diketahui bahwa penguasaan pengetahuan

peralatan pengolahan sebelum PI sebanyak 4 responden menyatakan pada

kategori baik dengan prosentase 80% dan  1 responden pada kategori cukup

baik dengan prosentase 20%. Hasil pengamatan penguasaan pengetahuan

peralatan pengolahan yang dilakukan sebelum PI menyatakan bahwa sebagian

besar mahasiswa memiliki tingkat penguasaan baik dengan prosentase 80%.
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vi) Pengetahuan Pengelolaan Bahan

Jumlah keseluruhan butir soal pengetahuan pengelolaan bahan adalah

4 butir. Berdasarkan hasil perhitungan pengetahuan pengelolaan bahan

diperoleh skor maksimum 4,00, minimum 1,00, mean (M) 2,2000, median

(Me) 1,0000, mode (Mo) 1,00 dan nilai Standar Deviasi  sebesar 1,64317.

Kompetensi hard skill, berdasar pada penguasaan pengetahuan

pengelolaan bahan oleh mahasiswa sebelum melaksanakan PI dapat dilihat

pada  Tabel 16.

Tabel 16. Pengetahuan Pengelolaan Bahan Sebelum PI
Kategori Skor f %

Baik x ≥ 3,01 2 40%
Cukup baik 2 ≤ x    <    3,01 - -
Kurang baik 0,99 ≤ x    <    2 3 60%
Sangat kurang baik x ≤ 0,99 - -

Jumlah 5 100%

Berdasarkan Tabel 16 diketahui bahwa penguasaan pengetahuan

pengelolaan bahan sebelum PI sebanyak 2 responden menyatakan pada

kategori baik dengan prosentase 40% dan 3 responden pada kategori kurang

baik dengan prosentase 60%. Hasil pengamatan penguasaan pengetahuan

pengelolaan bahan yang dilakukan sebelum PI menyatakan bahwa sebagian

besar mahasiswa memiliki tingkat penguasaan kurang baik dengan prosentase

60%.

vii)Pengetahuan Kesehatan, Keselamatan dan Keamanan
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Jumlah keseluruhan butir soal pengetahuan kesehatan, keselamatan

dan keamanan adalah 2 butir. Berdasarkan hasil perhitungan pengetahuan

kesehatan, keselamatan dan keamanan diperoleh skor maksimum 2,00,

minimum 0,00, mean (M) 1,2000, median (Me) 2,0000, mode (Mo) 2,00 dan

nilai Standar Deviasi  sebesar 1,09547.

Kompetensi hard skill, berdasar pada penguasaan pengetahuan

kesehatan, keselamatan dan keamanan oleh mahasiswa sebelum melaksanakan

PI dapat dilihat pada  Tabel 17.

Tabel 17. Pengetahuan Kesehatan, Keselamatan dan  Keamanan
sebelum PI

Kategori Skor f %
Baik x ≥ 1,51 3 60%
Cukup baik 1 ≤ x    <    1,51 - -
Kurang baik 0,49 ≤ x    <    1 - -
Sangat kurang baik x ≤ 0,49 2 40%

Jumlah 5 100%

Berdasarkan Tabel 17 diketahui bahwa penguasaan pengetahuan

kesehatan, keselamatan dan keamanan sebelum PI sebanyak 3 responden

menyatakan pada kategori baik dengan prosentase 60% dan 2 responden pada

kategori sangat kurang baik dengan prosentase 40%. Hasil pengamatan

penguasaan pengetahuan kesehatan, keselamatan dan keamananyang

dilakukan sebelum PI menyatakan bahwa sebagian besar mahasiswa memiliki

tingkat penguasaan baik dengan prosentase 60%.

2) Aspek Ketrampilan

Ketrampilan bidang produksi sangat dibutuhkan oleh calon tenaga

kerja untuk dapat melaksanakan pekerjaan di bidang produksi restoran. Aspek

ketrampilan bidang produksi antara lain: (1) ketrampilan merancanakan dan
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menusun menu dan resep, (2) ketrampilan pemorsian hidangan,

(3) ketrampilan teknik pengolahan, (4) ketrampilan menyajiakan hidangan,

(5) ketrampilan pengelolaan bahan, (6) ketrampilan kesehatan, keselamatan,

dan keamanan.

i) Ketrampilan Merancanakan Dan Menusun Menu Dan Resep

Jumlah keseluruhan butir soal ketrampilan merancanakan dan menusun

menu dan resep adalah 6 butir. Hasil ketrampilan merancanakan dan menusun

menu dan resep diperoleh data pada Tabel 18.

Tabel 18. Ketrampilan Merencanakan dan Menyusun Menu Dan Resep
Sebelum PI

No Merencanakan dan menyusun menu dan
resep  sebelum PI

Kompeten Tidak
Kompeten

f % f %
1 merencanakan resep hidangan Indonesia 2 40% 3 60%
2 merencanakan resep hidangan oriental 1 20% 4 80%
3 merencanakan resep hidangan kontinental - - 5 100%
4 menyusun menu hidangan Indonesia 2 40% 3 60%
5 menyusun menu hidangan oriental 1 20% 4 80%
6 menyusun menu hidangan kontinental - - 5 100%

Berdasarkan Tabel 18 diketahui bahwa penguasaan ketrampilan

Merencanakan dan menyusun menu dan resep sebelum PI. Pada item

merencanakan resep hidangan Indonesia sebanyak 2 responden menyatakan

sudah kompeten dengan prosentase 40% dan 3 responden menyatakan tidak

kompeten dengan prosentase 60%. Item merencanakan resep hidangan oriental

sebanyak 1 responden menyatakan sudah kompeten dengan prosentase 20%

dan 4 responden menyatakan tidak kompeten dengan prosentase 80%. Item

merencanakan resep hidangan kontinental sebanyak 5 responden menyatakan

tidak kompeten dengan prosentase 100%. Item menyusun menu hidangan
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Indonesia sebanyak 2 responden menyatakan sudah kompeten dengan

prosentase 40% dan 3 responden menyatakan tidak kompeten dengan

prosentase 60%. Item menyusun menyusun menu hidangan oriental sebanyak

1 responden menyatakan sudah kompeten dengan prosentase 20% dan 4

responden menyatakan tidak kompeten dengan prosentase 80%. Item

menyusun menu hidangan kontinental sebanyak 5 responden menyatakan

tidak kompeten dengan prosentase 100%.

Hasil pengamatan penguasaan ketrampilan merencanakan dan

menyusun menu dan resep yang dilakukan sebelum PI menyatakan bahwa

mahasiswa tidak kompeten dalam merencanakan resep dan menyusun menu

hidangan kontinental.

ii) Ketrampilan Pemorsian Hidangan

Jumlah keseluruhan butir soal ketrampilan pemorsian hidangan adalah

1 butir. Hasil perhitungan ketrampilan pemorsian hidangan diperoleh data

pada Tabel 19.

Tabel 19. Ketrampilan Pemorsian Hidangan Sebelum PI
No Pemorsian hidangan sebelum PI Kompeten Tidak

Kompeten
f % f %

1 menyajikan hidangan dengan porsi standar 2 40% 3 60%

Berdasarkan Tabel 19 diketahui bahwa penguasaan ketrampilan

pemorsian hidangan sebelum PI, sebanyak 2 responden menyatakan sudah

kompeten dengan prosentase 40% dan 3 responden menyatakan tidak

kompeten dengan prosentase 60%.
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Hasil pengamatan penguasaan ketrampilan pemorsian hidangan yang

dilakukan sebelum PI menyatakan bahwa sebagian besar mahasiswa tidak

kompeten dalam menyajiakan hidangan dengan porsi standar.

iii) Ketrampilan Teknik Pengolahan Makanan

Jumlah keseluruhan butir soal ketrampilan teknik pengolahan makanan

adalah 12 butir. Hasil perhitungan ketrampilan teknik pengolahan makanan

diperoleh data pada Tabel 20.

Tabel 20. Ketrampilan Teknik Pengolahan makanan Sebelum PI
No Teknik Pengolahan makanan sebelum PI Kompeten Tidak

Kompeten
f % f %

1 mengolah makanan Indonesia 2 40% 3 60%
2 mengolah makanan oriental 2 40% 3 60%
3 mengolah makanan kontinental 1 20% 4 80%
4 membuat stock 3 60% 2 40%
5 membuat sauce 2 40% 3 60%
6 membuat appetizer 2 40% 3 60%
7 membuat dessert 2 40% 3 60%
8 membuat soup 2 40% 3 60%
9 membuat nasi 3 60% 2 40%
10 membuat mie 2 40% 3 60%
11 membuat pasta 1 20% 4 80%
12 membuat salad 1 20% 4 80%

Berdasarkan Tabel 20 diketahui bahwa penguasaan ketrampilan teknik

pengolahan makanan sebelum PI. Pada item mengolah makanan Indonesia

sebanyak 2 responden menyatakan sudah kompeten dengan prosentase 40%

dan 3 responden menyatakan tidak kompeten dengan prosentase 60%. Item

mengolah makanan oriental sebanyak 2 responden menyatakan sudah

kompeten dengan prosentase 40% dan 3 responden menyatakan tidak

kompeten dengan prosentase 60%. Item mengolah makanan kontinental

sebanyak 1 responden menyatakan sudah kompeten dengan prosentase 20%
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dan 4 responden menyatakan tidak kompeten dengan prosentase 80%. Item

membuat stock sebanyak 3 responden menyatakan sudah kompeten dengan

prosentase 60% dan 2 responden menyatakan tidak kompeten dengan

prosentase 40%. Item membuat sauce sebanyak 2 responden menyatakan

sudah kompeten dengan prosentase 40% dan 3 responden menyatakan tidak

kompeten dengan prosentase 60%.

Pada item membuat appetizer sebanyak 2 responden menyatakan

sudah kompeten dengan prosentase 40% dan 3 responden menyatakan tidak

kompeten dengan prosentase 60%. Item membuat dessert sebanyak 2

responden menyatakan sudah kompeten dengan prosentase 40% dan 3

responden menyatakan tidak kompeten dengan prosentase 60%. Item

membuat soup sebanyak 2 responden menyatakan sudah kompeten dengan

prosentase 40% dan 3 responden menyatakan tidak kompeten dengan

prosentase 60%.

Pada item membuat nasi sebanyak 3 responden menyatakan sudah

kompeten dengan prosentase 60% dan 2 responden menyatakan tidak

kompeten dengan prosentase 40%. Item membuat mie sebanyak 2 responden

menyatakan sudah kompeten dengan prosentase 40% dan 3 responden

menyatakan tidak kompeten dengan prosentase 60%. Item membuat pasta

sebanyak 1 responden menyatakan sudah kompeten dengan prosentase 20%

dan 4 responden menyatakan tidak kompeten dengan prosentase 80%. Item

membuat salad sebanyak 1 responden menyatakan sudah kompeten dengan
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prosentase 20% dan 4 responden menyatakan tidak kompeten dengan

prosentase 80%.

Hasil pengamatan penguasaan ketrampilan teknik pengolahan

makanan yang dilakukan sebelum PI menyatakan bahwa sebagian besar

mahasiswa tidak kompeten dalam membuat stock, hidangan pasta dan salad.

iv) Ketrampilan Menyajikan Hidangan

Jumlah keseluruhan butir soal ketrampilan menyajiakan hidangan

adalah 10 butir. Hasil perhitungan ketrampilan menyajiakan hidangan

diperoleh data pada Tabel 21.

Tabel 21. Ketrampilan Menyajikan Hidangan Sebelum PI
No Menyajikan hidangan sebelum PI Kompeten Tidak

Kompeten
f % f %

1 menyajikan makanan Indonesia 2 40% 3 60%
2 menyajikan makanan oriental 2 40% 3 60%
3 menyajikan makanan kontinental 1 20% 4 80%
4 menyajikan appetizer 1 20% 4 80%
5 menyajikan dessert 1 20% 4 80%
6 menyajikan soup 3 60% 2 40%
7 menyajikan nasi 2 40% 3 60%
8 menyajikan mie 2 40% 3 60%
9 menyajikan pasta 2 40% 3 60%
10 menyajikan salad 2 40% 3 60%

Berdasarkan Tabel 21 diketahui bahwa penguasaan ketrampilan

menyajikan hidangan sebelum PI. Pada item menyajikan makanan Indonesia

sebanyak 2 responden menyatakan sudah kompeten dengan prosentase 40%

dan 3 responden menyatakan tidak kompeten dengan prosentase 60%. Pada

item menyajikan makanan oriental sebanyak 2 responden menyatakan sudah

kompeten dengan prosentase 40% dan 3 responden menyatakan tidak

kompeten dengan prosentase 60%. Pada item menyajikan makanan
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kontinental sebanyak 1 responden menyatakan sudah kompeten dengan

prosentase 20% dan 4 responden menyatakan tidak kompeten dengan

prosentase 80%. Pada item menyajikan appetizer sebanyak 1 responden

menyatakan sudah kompeten dengan prosentase 20% dan 4 responden

menyatakan tidak kompeten dengan prosentase 80%. Pada item menyajikan

dessert sebanyak 1 responden menyatakan sudah kompeten dengan prosentase

20% dan 4 responden menyatakan tidak kompeten dengan prosentase 80%.

Pada item menyajikan soup sebanyak 3 responden menyatakan sudah

kompeten dengan prosentase 60% dan 2 responden menyatakan tidak

kompeten dengan prosentase 30%.

Pada item menyajikan nasi sebanyak 2 responden menyatakan sudah

kompeten dengan prosentase 40% dan 3 responden menyatakan tidak

kompeten dengan prosentase 60%. Pada item menyajikan mie sebanyak 2

responden menyatakan sudah kompeten dengan prosentase 40% dan 3

responden menyatakan tidak kompeten dengan prosentase 60%. Pada item

menyajikan pasta sebanyak 2 responden menyatakan sudah kompeten dengan

prosentase 40% dan 3 responden menyatakan tidak kompeten dengan

prosentase 60%. Pada item menyajikan salad sebanyak 2 responden

menyatakan sudah kompeten dengan prosentase 40% dan 3 responden

menyatakan tidak kompeten dengan prosentase 60%.

Hasil pengamatan penguasaan ketrampilan menyajikan hidangan yang

dilakukan sebelum PI menyatakan bahwa sebagian besar mahasiswa tidak

kompeten dalam menyajikan makanan kontinental dan menyajikan appetizer.
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v) Ketrampilan Pengelolaan Bahan

Jumlah keseluruhan butir soal ketrampilan pengelolaan bahan adalah 4

butir. Hasil perhitungan ketrampilan pengelolaan bahan diperoleh data pada

Tabel 22.

Tabel 22. Ketrampilan Teknik Pengelolaan Bahan Sebelum PI
No Teknik Pengelolaan bahan sebelum PI Kompeten Tidak

Kompeten
f % f %

1 pelaksanaan proses pembelian bahan makanan - - 5 100%
2 pelaksanaan proses penerimaan bahan makanan 2 20% 3 60%
3 pelaksanaan proses penyimpanan bahan

makanan
1 20% 4 80%

4 pelaksanaan proses pengeluaran bahan makanan 3 60% 2 40%

Berdasarkan Tabel 22 diketahui bahwa penguasaan ketrampilan

pengelolaan bahan sebelum PI. Pada item pelaksanaan proses pembelian

bahan makanan sebanyak 5 responden menyatakan tidak kompeten dengan

prosentase 100%. Pada item pelaksanaan proses penerimaan bahan makanan

sebanyak 2 responden menyatakan sudah kompeten dengan prosentase 40%

dan 3 responden menyatakan tidak kompeten dengan prosentase 60% Pada

item pelaksanaan proses penyimpanan bahan makanan sebanyak 1 responden

menyatakan sudah kompeten dengan prosentase 20% dan 4 responden

menyatakan tidak kompeten dengan prosentase 80%. Pada item pelaksanaan

proses pengeluaran bahan makanan sebanyak 3 responden menyatakan sudah

kompeten dengan prosentase 60% dan 2 responden menyatakan tidak

kompeten dengan prosentase 40%.
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Hasil pengamatan penguasaan ketrampilan pengelolaan bahan yang

dilakukan sebelum PI menyatakan bahwa sebagian besar mahasiswa tidak

kompeten dalam pelaksanaan proses penyimpanan bahan makanan.

vi) Ketrampilan Kesehatan, Keselamatan dan Keamanan

Jumlah keseluruhan butir soal ketrampilan kesehatan, keselamatan dan

keamanan adalah 4 butir. Hasil perhitungan ketrampilan pengelolaan bahan

diperoleh data pada Tabel 23.

Tabel 23. Ketrampilan Kesehatan, keselamatan dan keamanan Sebelum PI
No Kesehatan, keselamatan dan keamanan sebelum

PI
Kompeten Tidak

Kompeten
f % f %

1 pelaksanaan prosedur keselamatan dan
keamananan makanan

2 40% 3 60%

2 membersihkan dan merawat area kerja 5 100% -
3 membersihkan dan merawat peralatan kerja 4 80% 1 20%
4 memberikan pertolongan pertama pada

kecelakaan
5 100% - -

Berdasarkan Tabel 23 diketahui bahwa penguasaan ketrampilan

kesehatan, keselamatan dan keamanan sebelum PI. Pada item pelaksanaan

prosedur keselamatan dan keamananan makanan sebanyak 2 responden

menyatakan sudah kompeten dengan prosentase 40% dan 3 responden

menyatakan tidak kompeten dengan prosentase 60%. Pada item membersihkan

dan merawat area kerja sebanyak 5 responden menyatakan sudah kompeten

dengan prosentase 100%. Pada item membersihkan dan merawat peralatan

kerja sebanyak 4 responden menyatakan sudah kompeten dengan prosentase

80% dan 1 responden menyatakan tidak kompeten dengan prosentase 20%.

Pada item memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan sebanyak 5

responden menyatakan sudah kompeten dengan prosentase 100%.
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Hasil pengamatan penguasaan ketrampilan kesehatan, keselamatan dan

keamanan yang dilakukan sebelum PI menyatakan bahwa mahasiswa sudah

kompeten dalam membersihkan dan merawat area kerja dan memberikan

pertolongan pertama pada kecelakaan

b) Kompetensi soft skill sebelum PI

Soft skill merupakan kompetensi yang sulit untuk diamati secara nyata

dan konkret. Dalam penelitian kompetensi mahasiswa praktek industri

program studi Teknik Boga sebagai calon tenaga kerja di restoran,

diidentifikasi kemampuan soft skill di bidang produksi sebelum pelaksanaan

PI.

Kompetensi soft skill mahasiswa di bidang produksi sebelum

pelaksanaan Praktek Industri terdiri dari dua aspek yaitu aspek interpersonal

intelligence dan intrapersonal intelligence.

1) Interpersonal Intelligence

Interpersonal intelligence sangat dibutuhkan oleh calon tenaga kerja

untuk dapat memahami dan menjalin kerjasama serta komunikasi dengan

orang lain.

Jumlah keseluruhan butir soal interpersonal intelligence adalah 12

butir. Berdasarkan hasil perhitungan interpersonal intelligence diperoleh skor

maksimum 12,00, minimum 8,00, mean (M) 10,8000, median (Me) 11,0000,

mode (Mo) 11,00 dan nilai Standar Deviasi  sebesar 1,64317.
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Kompetensi soft skill berdasar pada penguasaan interpersonal

intelligence oleh mahasiswa sebelum melaksanakan PI dapat dilihat pada

Tabel 24.

Tabel 24. Interpersonal intelligence sebelum PI
Kategori Skor f %

Baik x ≥ 9 4 80%
Cukup baik 6 ≤ x    <    9 1 20%
Kurang baik 3 ≤ x    <    6 - -
Sangat kurang baik x ≤ 0,49 - -

Jumlah 5 100%

Berdasarkan Tabel 24 diketahui bahwa penguasaan interpersonal

intelligence sebelum PI sebanyak 4 responden menyatakan pada kategori baik

dengan prosentase 80% dan 1 responden dalam kategori cukup baik dengan

prosentase 20%. Hasil pengamatan penguasaan interpersonal intelligence

yang dilakukan sebelum PI menyatakan bahwa sebagian besar mahasiswa

memiliki tingkat penguasaan baik dengan prosentase 80%.

2) Intrapersonal Intelligence

Intrapersonal intelligence sangat dibutuhkan oleh calon tenaga kerja

untuk memahami diri sehingga dapat beradaptasi dengan lingkungan kerja.

Jumlah keseluruhan butir soal intrapersonal intelligence adalah 12

butir. Berdasarkan hasil perhitungan interpersonal intelligence diperoleh skor

maksimum 9,00, minimum 3,00, mean (M) 6,0000, median (Me) 5,0000,

mode (Mo) 9,00 dan nilai Standar Deviasi  sebesar 2,82843.

Kompetensi soft skill berdasar pada penguasaan intrapersonal

intelligence oleh mahasiswa sebelum melaksanakan PI dapat dilihat pada

Tabel 25.
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Tabel 25. Intrapersonal l intelligence sebelum PI
Kategori Skor f %

Baik x ≥ 9 2 40%
Cukup baik 6 ≤ x    <    9 - -
Kurang baik 3 ≤ x    <    6 3 60%
Sangat kurang baik x ≤ 0,49 - -

Jumlah 5 100%

Berdasarkan Tabel 25 diketahui bahwa penguasaan intrapersonal

intelligence sebelum PI sebanyak 2 responden menyatakan pada kategori baik

dengan prosentase 40% dan 3 responden dalam kategori cukup baik dengan

prosentase 60%. Hasil pengamatan penguasaan intrapersonal intelligence

yang dilakukan sebelum PI menyatakan bahwa sebagian besar mahasiswa

memiliki tingkat penguasaan kurang baik dengan prosentase 60%.

c) Kompetensi hard skill setelah PI

Hard skill merupakan kompetensi yang dapat dilihat dan diamati

secara nyata. Dalam penelitian kompetensi mahasiswa praktek industri

program studi Teknik Boga sebagai calon tenaga kerja di restoran,

diidentifikasi kemampuan hard skill dibidang produksi setelah pelaksanaan PI.

Kompetensi hard skill mahasiswa di bidang produksi setelah

pelaksanaan Praktek Industri terdiri dari dua aspek yaitu aspek pengetahuan

dan ketrampilan.

1) Aspek Pengetahuan

Pengetahuan bidang produksi sangat dibutuhkan oleh calon tenaga

kerja untuk dapat memahami tentang kegiatan produksi yang berhubungan

dengan penanganan dan penyelenggaraan restoran. Aspek pengetahuan bidang

produksi antara lain: (1) pengetahuan menu dan resep, (2) pengetahuan bahan
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pangan, (3) pengetahuan bumbu, (4) pengetahuan teknik pengolahan makanan,

(5) pengetahuan peralatan pengolahan makanan, (6) pengetahuan pengelolaan

bahan, (7) pengetahuan kesehatan, keselamatan dan keamanan.

i) Pengetahuan Menu dan Resep

Jumlah keseluruhan butir soal pengetahuan menu dan resep adalah 6

butir. Berdasarkan hasil perhitungan pengetahuan menu dan resep diperoleh

skor maksimum 6,00, minimum 3,00, mean (M) 5,0000, median (Me) 5,0000,

mode (Mo) 5,00 dan nilai Standar Deviasi (SD) sebesar 1,22474

Kompetensi hard skill berdasar pada penguasaan pengetahuan menu

dan resep oleh mahasiswa setelah melaksanakan PI dapat dilihat pada

Tabel 26.

Tabel 26. Pengetahuan Menu dan Resep Setelah PI
Kategori Skor f %

Baik x ≥ 4.5 4 80%
Cukup baik 3 ≤ x    <    4.5 1 20%
Kurang baik 1.5 ≤ x    <    3 - -
Sangat kurang baik x ≤ 1,5 - -

Jumlah 5 100%

Berdasarkan Tabel 26 diketahui bahwa penguasaan pengetahuan menu

dan resep setelah PI sebanyak 4 responden menyatakan pada kategori baik

dengan prosentase 80% dan 1 responden pada kategori cukup baik dengan

prosentase 20%. Hasil pengamatan penguasaan pengetahuan menu dan resep

yang dilakukan setelah PI menyatakan bahwa sebagian besar mahasiswa

memiliki tingkat penguasaan baik dengan prosentase 80%.
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ii) Pengetahuan Bahan Pangan

Jumlah keseluruhan butir soal pengetahuan bahan pangan adalah 11

butir. Berdasarkan hasil perhitungan pengetahuan bahan pangan diperoleh

skor maksimum 11,00, minimum 9,00, mean (M) 10,2000, median (Me)

10,0000, mode (Mo) 10,00 dan nilai Standar Deviasi  sebesar 0,83666.

Kompetensi hard skill berdasar pada penguasaan pengetahuan bahan

pangan oleh mahasiswa setelah melaksanakan PI dapat dilihat pada  Tabel 27.

Tabel 27. Pengetahuan Bahan Pangan Setelah PI
Kategori Skor f %

Baik x ≥ 8.26 5 100%
Cukup baik 5,5 ≤ x    <    8.26 - -
Kurang baik 2.74 ≤ x    <    5.5 - -
Sangat kurang baik x ≤ 2,74 - -

Jumlah 5 100%

Berdasarkan Tabel 27 diketahui bahwa penguasaan pengetahuan bahan

pangan setelah PI sebanyak 5 responden menyatakan pada kategori baik

dengan prosentase 100%. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa sudah

menguasai pengetahuan bahan pangan.

iii) Pengetahuan Bumbu

Jumlah keseluruhan butir soal pengetahuan bumbu adalah 6 butir.

Berdasarkan hasil perhitungan pengetahuan bumbu diperoleh skor maksimum

6,00, minimum 2,00, mean (M) 4,4000, median (Me) 5,0000, mode (Mo)

5,00 dan nilai Standar Deviasi  sebesar 1,51658.

Kompetensi hard skill berdasar pada penguasaan pengetahuan bumbu

oleh mahasiswa setelah melaksanakan PI dapat dilihat pada  Tabel 28.
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Tabel 28. Pengetahuan Bumbu Setelah PI
Kategori Skor f %

Baik x ≥ 4,5 3 60%
Cukup baik 3 ≤ x    <    4,5 1 20%
Kurang baik 1,5 ≤ x    <    3 1 20%
Sangat kurang baik x ≤ 1,5 - -

Jumlah 5 100%

Berdasarkan Tabel 28 diketahui bahwa penguasaan pengetahuan

bumbu setelah PI sebanyak 3 responden menyatakan pada kategori baik

dengan prosentase 60%,  1 responden pada kategori cukup baik dengan

prosentase 20% dan 1 responden pada kategori kurang baik dengan prosentase

20%. Hasil pengamatan penguasaan pengetahuan bumbu yang dilakukan

setelah PI menyatakan bahwa sebagian besar mahasiswa memiliki tingkat

penguasaan baik dengan prosentase 60%.

iv) Pengetahuan Teknik Pengolahan

Jumlah keseluruhan butir soal pengetahuan teknik pengolahan adalah 3

butir. Berdasarkan hasil perhitungan pengetahuan teknik pengolahan diperoleh

skor maksimum 3,00, minimum 1,00, mean (M) 2,4000, median (Me) 3,0000,

mode (Mo) 3,00 dan nilai Standar Deviasi  sebesar 0,89443.

Kompetensi hard skill berdasar pada penguasaan pengetahuan teknik

pengolahan oleh mahasiswa setelah melaksanakan PI dapat dilihat pada

Tabel 29.

Tabel 29. Pengetahuan Teknik Pengolahan Setelah PI
Kategori Skor f %

Baik x ≥ 2,25 3 60%
Cukup baik 1,5 ≤ x    <    2,25 1 20%
Kurang baik 0,75 ≤ x    <    1,5 1 20%
Sangat kurang baik x ≤ 0,75 - -

Jumlah 5 100%
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Berdasarkan Tabel 29 diketahui bahwa penguasaan pengetahuan teknik

pengolahan setelah PI sebanyak 3 responden menyatakan pada kategori baik

dengan prosentase 60%, 1 responden pada kategori cukup baik dengan

prosentase 20% dan 1 responden pada kategori kurang baik dengan prosentase

20%. Hasil pengamatan penguasaan pengetahuan teknik pengolahan yang

dilakukan setelah PI menyatakan bahwa sebagian besar mahasiswa memiliki

tingkat penguasaan baik dengan prosentase 60%.

v) Pengetahuan Peralatan Pengolahan

Jumlah keseluruhan butir soal pengetahuan peralatan pengolahan

adalah 2 butir. Berdasarkan hasil perhitungan pengetahuan peralatan

pengolahan diperoleh skor maksimum 2,00, minimum 2,00, mean (M) 2,-000,

median (Me) 2,0000, mode (Mo) 2,00 dan nilai Standar Deviasi  sebesar

0,00000.

Kompetensi hard skill berdasar pada penguasaan pengetahuan

peralatan pengolahan oleh mahasiswa setelah melaksanakan dapat dilihat pada

Tabel 30.

Tabel 30. Pengetahuan Peralatan Pengolahan Setelah PI
Kategori Skor f %

Baik x ≥ 1,51 5 100%
Cukup baik 1 ≤ x    <    1,51 - -
Kurang baik 0,49 ≤ x    <    1 - -
Sangat kurang baik x ≤ 0,49 - -

Jumlah 5 100%

Berdasarkan Tabel 30 diketahui bahwa penguasaan pengetahuan

peralatan pengolahan setelah PI sebanyak 5 responden menyatakan pada
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kategori baik dengan prosentase 100%. Hal ini menunjukkan bahwa

mahasiswa sudah menguasai pengetahuan peralatan pengolahan.

vi) Pengetahuan Pengelolaan Bahan

Jumlah keseluruhan butir soal pengetahuan pengelolaan bahan adalah

4 butir. Berdasarkan hasil perhitungan pengetahuan pengelolaan bahan

diperoleh skor maksimum 4,00, minimum 4,00, mean (M) 4,4000, median

(Me) 4,0000, mode (Mo) 4,00 dan nilai Standar Deviasi  sebesar 1,00000.

Kompetensi hard skill berdasar pada penguasaan pengetahuan

pengelolaan bahan oleh mahasiswa setelah melaksanakan PI dapat dilihat pada

Tabel 31.

Tabel 31. Pengetahuan Pengelolaan Bahan Setelah PI
Kategori Skor f %

Baik x ≥ 3,01 5 100%
Cukup baik 2 ≤ x    <    3,01 - -
Kurang baik 0,99 ≤ x    <    2 - -
Sangat kurang baik x ≤ 0,99 - -

Jumlah 5 100%

Berdasarkan Tabel 31 diketahui bahwa penguasaan pengetahuan

pengelolaan bahan setelah PI sebanyak 5 responden menyatakan pada kategori

baik dengan prosentase 100%. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa telah

menguasai pengetahuan pengelolaan bahan.

vii)Pengetahuan Kesehatan, Keselamatan dan Keamanan

Jumlah keseluruhan butir soal pengetahuan kesehatan, keselamatan

dan keamanan adalah 2 butir. Berdasarkan hasil perhitungan pengetahuan

kesehatan, keselamatan dan keamanan diperoleh skor maksimum 2,00,
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minimum 0,00, mean (M) 1,2000, median (Me) 2,0000, mode (Mo) 2,00 dan

nilai Standar Deviasi  sebesar 1,09547.

Kompetensi hard skill berdasar pada penguasaan pengetahuan

kesehatan, keselamatan dan keamanan oleh mahasiswa setelah melaksanakan

PI dapat dilihat pada  Tabel 32.

Tabel 32. Pengetahuan Kesehatan, Keselamatan dan  Keamanan
Setelah PI

Kategori Skor f %
Baik x ≥ 1,51 5 100%
Cukup baik 1 ≤ x    <    1,51 - -
Kurang baik 0,49 ≤ x    <    1 - -
Sangat kurang baik x ≤ 0,49 - -

Jumlah 5 100%

Berdasarkan Tabel 32 diketahui bahwa penguasaan kesehatan,

keselamatan dan keamanan setelah PI sebanyak 5 responden menyatakan pada

kategori baik dengan prosentase 100%. Hal ini menunjukkan bahwa

mahasiswa sudah menguasai pengetahuan kesehatan, keselamatan dan

keamanan

2) Aspek Ketrampilan

Ketrampilan bidang produksi sangat dibutuhkan oleh calon tenaga

kerja untuk dapat melaksanakan pekerjaan di bidang produksi restoran. Aspek

pengetahuan bidang produksi antara lain: (1) ketrampilan merancanakan dan

menusun menu dan resep, (2) ketrampilan pemorsian hidangan,

(3) ketrampilan teknik pengolahan, (4) ketrampilan menyajiakan hidangan,

(5) ketrampilan pengelolaan bahan, (6) ketrampilan kesehatan, keselamatan,

dan keamanan.
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i) Ketrampilan Merancanakan Dan Menusun Menu Dan Resep

Jumlah keseluruhan butir soal ketrampilan merancanakan dan menusun

menu dan resep adalah 6 butir. Hasil ketrampilan merancanakan dan menusun

menu dan resep diperoleh data pada Tabel 33.

Tabel 33. Ketrampilan Merencanakan dan Menyusun Menu Dan Resep
Setelah PI

No Merencanakan dan menyusun menu dan
resep  setelah PI

Kompeten Tidak
Kompeten

f % f %
1 merencanakan resep hidangan Indonesia 2 40% 3 60%
2 merencanakan resep hidangan oriental 3 60% 2 40%
3 merencanakan resep hidangan kontinental 2 40% 3 60%
4 menyusun menu hidangan Indonesia 3 60% 2 40%
5 menyusun menu hidangan oriental 3 60% 2 40%
6 menyusun menu hidangan kontinental 2 40% 3 60%

Berdasarkan Tabel 33 diketahui bahwa penguasaan ketrampilan

merencanakan dan menyusun menu dan resep setelah PI. Pada item

merencanakan resep hidangan Indonesia sebanyak 2 responden menyatakan

sudah kompeten dengan prosentase 40% dan 3 responden menyatakan tidak

kompeten dengan prosentase 60%. Item merencanakan resep hidangan oriental

sebanyak 3 responden menyatakan sudah kompeten dengan prosentase 60%

dan 2 responden menyatakan tidak kompeten dengan prosentase 40%. Item

merencanakan resep hidangan kontinental sebanyak 2 responden menyatakan

sudah kompeten dengan prosentase 40% dan 3 responden menyatakan tidak

kompeten dengan prosentase 60%. Item menyusun menu hidangan Indonesia

sebanyak 3 responden menyatakan sudah kompeten dengan prosentase 60%

dan 2 responden menyatakan tidak kompeten dengan prosentase 40%. Item

menyusun menyusun menu hidangan oriental sebanyak 3 responden
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menyatakan sudah kompeten dengan prosentase 60% dan 2 responden

menyatakan tidak kompeten dengan prosentase 40%. Item menyusun menu

hidangan kontinental sebanyak 2 responden menyatakan sudah kompeten

dengan prosentase 40% dan sebanyak 3 responden menyatakan tidak

kompeten dengan prosentase sebanyak 60%.

Hasil pengamatan penguasaan ketrampilan merancanakan dan

menusun menu dan resep yang dilakukan setelah PI menyatakan bahwa

sebagian besar mahasiswa sudah kompetensi pada ketrampilan merencanakan

dan menyusun menu hidangan kontinental.

ii) Ketrampilan Pemorsian Hidangan

Jumlah keseluruhan butir soal ketrampilan pemorsian hidangan adalah

1 butir. Hasil perhitungan ketrampilan pemorsian hidangan diperoleh data

pada Tabel 34.

Tabel 34. Ketrampilan Pemorsian Hidangan Setelah PI
No Pemorsian hidangan sebelum PI Kompeten Tidak

Kompeten
f % f %

1 menyajikan hidangan dengan porsi standar 5 100% - -

Berdasarkan Tabel 34 diketahui bahwa penguasaan ketrampilan

pemorsian hidangan setelah PI, sebanyak 5 responden menyatakan sudah

kompeten dengan prosentase 100%. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa

sudah dapat menyajikan hidangan dengan porsi standar.
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iii) Ketrampilan Teknik Pengolahan Makanan

Jumlah keseluruhan butir soal ketrampilan teknik pengolahan makanan

adalah 12 butir. Hasil perhitungan ketrampilan teknik pengolahan makanan

diperoleh data pada Tabel 35.

Tabel 35. Ketrampilan Teknik Pengolahan makanan Setelah PI
No Teknik Pengolahan makanan setelah PI Kompeten Tidak

Kompeten
f % f %

1 mengolah makanan Indonesia 4 80% 1 20%
2 mengolah makanan oriental 4 80% 1 20%
3 mengolah makanan kontinental 2 40% 3 60%
4 membuat stock 5 100% - -
5 membuat sauce 5 100% - -
6 membuat appetizer 3 60% 2 40%
7 membuat dessert 4 80% 1 20%
8 membuat soup 5 100% - -
9 membuat nasi 5 100% - -
10 membuat mie 3 60% 2 40%
11 membuat pasta 2 40% 3 60%
12 membuat salad 4 80% 1 20%

Berdasarkan Tabel 35 diketahui bahwa penguasaan ketrampilan teknik

pengolahan makanan setelah PI. Pada item mengolah makanan Indonesia

sebanyak 4 responden menyatakan sudah kompeten dengan prosentase 80%

dan 1 responden menyatakan tidak kompeten dengan prosentase 20%. Item

mengolah makanan oriental sebanyak 4 responden menyatakan sudah

kompeten dengan prosentase 80% dan 1 responden menyatakan tidak

kompeten dengan prosentase 20%. Item mengolah makanan kontinental

sebanyak 2 responden menyatakan sudah kompeten dengan prosentase 40%

dan 3 responden menyatakan tidak kompeten dengan prosentase 60%. Item

membuat stock sebanyak 5 responden menyatakan sudah kompeten dengan

prosentase 100%. Item membuat sauce sebanyak 5 responden menyatakan
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sudah kompeten dengan prosentase 100%. Item membuat appetizer sebanyak

3 responden menyatakan sudah kompeten dengan prosentase 60% dan 2

responden menyatakan tidak kompeten dengan prosentase 40%. Item

membuat dessert sebanyak 4 responden menyatakan sudah kompeten dengan

prosentase 80% dan 1 responden menyatakan tidak kompeten dengan

prosentase 20%. Item membuat soup sebanyak sebanyak 5 responden

menyatakan sudah kompeten dengan prosentase 100%. Item membuat nasi

sebanyak sebanyak 5 responden menyatakan sudah kompeten dengan

prosentase 100%. Item membuat mie sebanyak 3 responden menyatakan

sudah kompeten dengan prosentase 60% dan 2 responden menyatakan tidak

kompeten dengan prosentase 30%. Item membuat pasta sebanyak 2 responden

menyatakan sudah kompeten dengan prosentase 40% dan 3 responden

menyatakan tidak kompeten dengan prosentase 60%. Item membuat salad

sebanyak 4 responden menyatakan sudah kompeten dengan prosentase 80%

dan 1 responden menyatakan tidak kompeten dengan prosentase 20%.

Hasil pengamatan penguasaan ketrampilan teknik pengolahan

makanan yang dilakukan sebelum PI menyatakan bahwa sebagian besar

mahasiswa sudah kompeten dalam pengolahan makanan.

iv) Ketrampilan Menyajikan Hidangan

Jumlah keseluruhan butir soal ketrampilan menyajiakan hidangan

adalah 10 butir. Hasil perhitungan ketrampilan menyajiakan hidangan

diperoleh data pada Tabel 36.
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Tabel 36. Ketrampilan Menyajikan Hidangan Setelah PI
No Menyajikan hidangan setelah PI Kompeten Tidak

Kompeten
f % f %

1 menyajikan makanan Indonesia 5 100% - -
2 menyajikan makanan oriental 5 100% - -
3 menyajikan makanan kontinental 5 100% - -
4 menyajikan appetizer 5 100% - -
5 menyajikan dessert 5 100% - -
6 menyajikan soup 5 100% - -
7 menyajikan nasi 5 100% - -
8 menyajikan mie 5 100% - -
9 menyajikan pasta 5 100% - -
10 menyajikan salad 5 100% - -

Berdasarkan Tabel 36 diketahui bahwa mahasiswa sudah kompeten

dalam menyajikan hidangan.

v) Ketrampilan Pengelolaan Bahan

Jumlah keseluruhan butir soal ketrampilan pengelolaan bahan adalah 4

butir. Hasil perhitungan ketrampilan pengelolaan bahan diperoleh data pada

Tabel 37.

Tabel 37. Ketrampilan Teknik Pengelolaan Bahan Setelah PI
No Teknik Pengelolaan bahan setelah PI Kompeten Tidak

Kompeten
f % f %

1 pelaksanaan proses pembelian bahan
makanan

3 60% 2 40%

2 pelaksanaan proses penerimaan
bahan makanan

5 100% - -

3 pelaksanaan proses penyimpanan
bahan makanan

5 100% - -

4 pelaksanaan proses pengeluaran
bahan makanan

5 100% - -

Berdasarkan Tabel 37 diketahui bahwa penguasaan ketrampilan

pengelolaan bahan setelah PI. Pada item pelaksanaan proses pembelian bahan

makanan sebanyak 3 responden menyatakan tidak kompeten dengan
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prosentase 60% dan 2 responden menyatakan tidak kompeten dengan

prosentase sebanyak 40%. Pada item pelaksanaan proses penerimaan bahan,

pelaksanaan proses penyimpanan bahan makanan, pelaksanaan proses

pengeluaran bahan makanan sebanyak Ke-5 responden menyatakan sudah

kompeten dengan prosentase 100%.

Hasil pengamatan penguasaan ketrampilan pengelolaan bahan yang

dilakukan sebelum PI menyatakan bahwa sebagian besar mahasiswa sudah

kompeten dalam pelaksanaan proses penyimpanan bahan makanan.

vi) Ketrampilan Kesehatan, Keselamatan dan Keamanan

Jumlah keseluruhan butir soal ketrampilan kesehatan, keselamatan dan

keamanan adalah 4 butir. Hasil perhitungan ketrampilan pengelolaan bahan

diperoleh data pada Tabel 38.

Tabel 38. Ketrampilan Kesehatan, Keselamatan Dan Keamanan Setelah PI
No Kesehatan, keselamatan dan keamanan

setelah PI
Kompeten Tidak

Kompeten
f % f %

1 pelaksanaan prosedur keselamatan dan
keamananan makanan

4 80% 1 20%

2 membersihkan dan merawat area kerja 5 100% - -
3 membersihkan dan merawat peralatan kerja 5 100% - -
4 memberikan pertolongan pertama pada

kecelakaan (P3K)
5 100% - -

Berdasarkan Tabel 38 diketahui bahwa penguasaan ketrampilan

kesehatan, keselamatan dan keamanan setelah PI. Pada item pelaksanaan

prosedur keselamatan dan keamananan makanan sebanyak 4 responden

menyatakan sudah kompeten dengan prosentase 80% dan 1 responden

menyatakan tidak kompeten dengan prosentase 20%. Pada item membersihkan

dan merawat area kerja, membersihkan dan merawat peralatan kerja,
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memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan Ke-5 responden

menyatakan sudah kompeten dengan prosentase 100%.

Hasil pengamatan penguasaan ketrampilan kesehatan, keselamatan dan

keamanan yang dilakukan sebelum PI menyatakan bahwa mahasiswa sudah

kompeten dalam membersihkan dan merawat area kerja dan memberikan

pertolongan pertama pada kecelakaan.

d) Kompetensi soft skill setelah PI

Soft skill merupakan kompetensi yang sulit untuk diamati secara nyata

dan konkret. Dalam penelitian kompetensi mahasiswa praktek industri

program studi Teknik Boga sebagai calon tenaga kerja di restoran,

diidentifikasi kemampuan soft skill dibidang produksi dibidang produksi

setelah pelaksanaan PI.

Kompetensi soft skill mahasiswa di bidang produksi setelah

pelaksanaan Praktek Industri terdiri dari dua aspek yaitu aspek interpersonal

intelligence dan intrapersonal intelligence.

1) Interpersonal Intelligence

Interpersonal intelligence sangat dibutuhkan oleh calon tenaga kerja

untuk dapat memahami dan menjalin kerjasama serta komunikasi dengan

orang lain.

Jumlah keseluruhan butir soal interpersonal intelligence adalah 12

butir. Berdasarkan hasil perhitungan interpersonal intelligence diperoleh skor

maksimum 12,00, minimum 8,00, mean (M) 11,2000, median (Me) 12,0000,

mode (Mo) 12,00 dan nilai Standar Deviasi  sebesar 1,78885.
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Kompetensi soft skill berdasar pada penguasaan interpersonal

intelligence oleh mahasiswa setelah melaksanakan PI dapat dilihat pada

Tabel 39.

Tabel 39. Interpersonal intelligence Setelah PI
Kategori Skor f %

Baik x ≥ 9 4 80%
Cukup baik 6 ≤ x    <    9 1 20%
Kurang baik 3 ≤ x    <    6 - -
Sangat kurang baik x ≤ 0,49 - -

Jumlah 5 100%

Berdasarkan Tabel 39 diketahui bahwa penguasaan interpersonal

intelligence setelah PI sebanyak 4 responden menyatakan pada kategori baik

dengan prosentase 80% dan 1 responden dalam kategori cukup baik dengan

prosentase 20%. Hasil pengamatan penguasaan interpersonal intelligence

yang dilakukan sebelum PI menyatakan bahwa sebagian besar mahasiswa

memiliki tingkat penguasaan baik dengan prosentase 80%.

2) Intrapersonal Intelligence

Intrapersonal intelligence sangat dibutuhkan oleh calon tenaga kerja

untuk memahami diri sehingga dapat beradaptasi dengan lingkungan kerja.

Jumlah keseluruhan butir soal intrapersonal intelligence adalah 12

butir. Berdasarkan hasil perhitungan interpersonal intelligence diperoleh skor

maksimum 12,00, minimum 5,00, mean (M) 9,2000, median (Me) 10,0000,

mode (Mo) 12,00 dan nilai Standar Deviasi  sebesar 3,11448.

Kompetensi soft skill berdasar pada penguasaan intrapersonal

intelligence oleh mahasiswa setelah melaksanakan PI dapat dilihat pada

Tabel 40.
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tabel 40. Intrapersonal Intelligence Setelah PI
Kategori Skor f %

Baik x ≥ 9 3 60%
Cukup baik 6 ≤ x    <    9 1 20%
Kurang baik 3 ≤ x    <    6 1 20%
Sangat kurang baik x ≤ 0,49 - -

Jumlah 5 100%

Berdasarkan Tabel 40 diketahui bahwa penguasaan intrapersonal

intelligence setelah PI sebanyak 3 responden menyatakan pada kategori baik

dengan prosentase 40%, 1 responden dalam kategori cukup baik dengan

prosentase 20% dan 1 responden pada kategori kurang baik dengan prosentase

20%. Hasil pengamatan penguasaan intrapersonal intelligence yang dilakukan

setelah PI menyatakan bahwa sebagian besar mahasiswa memiliki tingkat

penguasaan baik dengan prosentase 60%.

2. Kompetensi Bidang Pelayanan

a) Kompetensi hard skill sebelum PI

Hard skill merupakan kompetensi yang dapat dilihat dan diamati

secara nyata. Dalam penelitian kompetensi mahasiswa praktek industri

program studi Teknik Boga sebagai calon tenaga kerja di restoran,

diidentifikasi kemampuan hard skill dibidang pelayanan sebelum pelaksanaan

PI.

Kompetensi hard skill mahasiswa di bidang pelayanan sebelum

pelaksanaan Praktek Industri terdiri dari dua aspek yaitu aspek pengetahuan

dan ketrampilan.
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1) Aspek Pengetahuan

Pengetahuan bidang pelayanan sangat dibutuhkan oleh calon tenaga

kerja untuk dapat memahami tentang kegiatan pelayanan yang berhubungan

dengan penanganan dan penyelenggaraan restoran. Aspek pengetahuan bidang

pelayanan antara lain: (1) pengetahuan tenaga kerja, (2) pengetahuan

pelanggan, (3) pengetahuan komunikasi, (4) pengetahuan pelayanan secara

American Service, (5) pengetahuan peralatan dan perlengkapan penyajian, (6)

pengetahuan menu.

i) Pengetahuan Tenaga Kerja

Jumlah keseluruhan butir soal pengetahuan tenaga kerja adalah 2 butir.

Berdasarkan hasil perhitungan pengetahuan tenaga kerja diperoleh skor

maksimum 2,00, minimum 1,00, mean (M) 1,6000, median (Me) 2,0000,

mode (Mo) 2,00 dan nilai Standar Deviasi (SD) sebesar 0,54772.

Kompetensi hard skill berdasar pada penguasaan pengetahuan tenaga

kerja oleh mahasiswa sebelum melaksanakan PI dapat dilihat pada Tabel 41.

Tabel 41. Pengetahuan Tenaga Kerja Sebelum PI
Kategori Skor f %

Baik x ≥ 1.51 3 60%
Cukup baik 1 ≤ x    < 1.51 2 40%
Kurang baik 0.49 ≤ x    <    1 - -
Sangat kurang baik x ≤ 0,49 - -

Jumlah 5 100%

Berdasarkan Tabel 41 diketahui bahwa penguasaan pengetahuan

tenaga kerja sebelum PI sebanyak 3 responden menyatakan pada kategori baik

dengan prosentase 60% dan 2 responden menyatakan pada kategori cukup

baik dengan prosentase 40%. Hasil pengamatan penguasaan pengetahuan
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tenaga kerja yang dilakukan sebelum PI menyatakan bahwa sebagian besar

mahasiswa memiliki tingkat penguasaan baik dengan prosentase 60%.

ii) Pengetahuan Pelanggan

Jumlah keseluruhan butir soal pengetahuan pelanggan adalah 4 butir.

Berdasarkan hasil perhitungan pengetahuan pelanggan diperoleh skor

maksimum 2,00, minimum 0,00, mean (M) 1,4000, median (Me) 1,0000,

mode (Mo) 2,00 dan nilai Standar Deviasi (SD) sebesar 0,89443.

Kompetensi hard skill berdasar pada penguasaan pelanggan oleh

mahasiswa sebelum melaksanakan PI dapat dilihat pada Tabel 42.

Tabel 42. Pengetahuan Pelanggan Sebelum PI
Kategori Skor f %

Baik x ≥ 3.01 1 20%
Cukup baik 2 ≤ x    < 3.01 3 60%
Kurang baik 0.99 ≤ x    <    2 - -
Sangat kurang baik x ≤ 0,99 1 20%

Jumlah 5 100%

Berdasarkan Tabel 42 diketahui bahwa penguasaan pengetahuan

pelanggan sebelum PI sebanyak 1 responden menyatakan pada kategori baik

dengan prosentase sebanyak 20%, 3 responden menyatakan pada kategori

cukup baik dengan prosentase sebanyak 60% dan 1 responden dengan kategori

sangat kurang baik dengan prosentase sebanyak 20%. Hasil pengamatan

penguasaan pengetahuan pelanggan yang dilakukan sebelum PI menyatakan

bahwa sebagian besar mahasiswa memiliki tingkat penguasaan cukup baik

dengan prosentase 60%.
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iii) Pengetahuan Komunikasi

Jumlah keseluruhan butir soal pengetahuan komunikasi adalah 2 butir.

Berdasarkan hasil perhitungan pengetahuan komunikasi diperoleh skor

maksimum 2,00, minimum 0,00, mean (M) 1,0000, median (Me) 1,0000,

mode (Mo) 1,00 dan nilai Standar Deviasi (SD) sebesar 0,70711.

Kompetensi hard skill berdasar pada penguasaan komunikasi oleh

mahasiswa sebelum melaksanakan PI dapat dilihat pada Tabel 43.

Tabel 43. Pengetahuan Komunikasi Sebelum PI
Kategori Skor f %

Baik x ≥ 1.51 1 20%
Cukup baik 1 ≤ x    < 1.51 3 60%
Kurang baik 0.49 ≤ x    <    1 - -
Sangat kurang baik x ≤ 0,49 1 20%

Jumlah 5 100%

Berdasarkan Tabel 43 diketahui bahwa penguasaan pengetahuan

komunikasi sebelum PI sebanyak 1 responden menyatakan pada kategori baik

dengan prosentase sebanyak 20%, 3 responden menyatakan pada kategori

cukup baik dengan prosentase sebanyak 60% dan 1 responden dengan kategori

sangat kurang baik dengan prosentase sebanyak 20%. Hasil pengamatan

penguasaan pengetahuan komunikasi yang dilakukan sebelum PI menyatakan

bahwa sebagian besar mahasiswa memiliki tingkat penguasaan cukup baik

dengan prosentase 60%.

iv) Pengetahuan Pelayanan Secara American Service

Jumlah keseluruhan butir soal pengetahuan pelayanan secara American

Service adalah 2 butir. Berdasarkan hasil perhitungan pengetahuan pelayanan

secara American Service diperoleh skor maksimum 2,00, minimum 2,00,
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mean (M) 2,0000, median (Me) 2,0000, mode (Mo) 2,00 dan nilai Standar

Deviasi (SD) sebesar 0,00000.

Kompetensi hard skill berdasar pada penguasaan pengetahuan

pelayanan secara American Service oleh mahasiswa sebelum melaksanakan PI

dapat dilihat pada Tabel 44.

Tabel 44. Pengetahuan Pelayanan Secara American Service Sebelum PI
Kategori Skor f %

Baik x ≥ 1.51 5 100%
Cukup baik 1 ≤ x    < 1.51 - -
Kurang baik 0.49 ≤ x    <    1 - -
Sangat kurang baik x ≤ 0,49 - -

Jumlah 5 100%

Berdasarkan Tabel 44 diketahui bahwa penguasaan pengetahuan

pelayanan secara American Service sebelum PI sebanyak 5 responden

menyatakan pada kategori baik dengan prosentase sebanyak 100%. Hal ini

menunjukkan bahwa sudah menguasai pengetahuan pelayanan secara

American Service dengan baik.

v) Pengetahuan Peralatan dan Perlengkapan Penyajian

Jumlah keseluruhan butir soal pengetahuan peralatan dan perlengkapan

penyajian adalah 6 butir. Berdasarkan hasil perhitungan pengetahuan

pengetahuan peralatan dan perlengkapan penyajian diperoleh skor maksimum

6,00, minimum 5,00, mean (M) 5,6000, median (Me) 6,0000, mode (Mo) 6,00

dan nilai Standar Deviasi (SD) sebesar 0,54772.

Kompetensi hard skill berdasar pada penguasaan pengetahuan

peralatan dan perlengkapan penyajian oleh mahasiswa sebelum melaksanakan

PI dapat dilihat pada Tabel 45.
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Tabel 45. Pengetahuan Peralatan dan Perlengkapan Penyajian Sebelum PI
Kategori Skor f %

Baik x ≥ 4.5 5 100%
Cukup baik 3 ≤ x    < 4.5 - -
Kurang baik 1.5 ≤ x    <    3 - -
Sangat kurang baik x ≤ 1.5 - -

Jumlah 5 100%

Berdasarkan Tabel 45 diketahui bahwa penguasaan pengetahuan

peralatan dan perlengkapan penyajian sebelum PI sebanyak 5 responden

menyatakan pada kategori baik dengan prosentase sebanyak 100%. Hal ini

menunjukkan bahwa mahasiswa sudah menguasai pengetahuan peralatan dan

perlengkapan penyajian dengan baik.

vi) Pengetahuan Menu

Jumlah keseluruhan butir soal pengetahuan menu adalah 2 butir.

Berdasarkan hasil perhitungan pengetahuan pengetahuan menu diperoleh skor

maksimum 1,00, minimum 0,00, mean (M) 4,0000, median (Me) 0,0000,

mode (Mo) 0,00 dan nilai Standar Deviasi (SD) sebesar 0,54772.

Kompetensi hard skill berdasar pada penguasaan pengetahuan menu

oleh mahasiswa sebelum melaksanakan PI dapat dilihat pada Tabel 46.

Tabel 46. Pengetahuan Menu Sebelum PI
Kategori Skor f %

Baik x ≥ 1.51 - -
Cukup baik 1 ≤ x    < 1.51 2 40%
Kurang baik 0.49 ≤ x    <    1 - -
Sangat kurang baik x ≤ 0,49 3 60%

Jumlah 5 100%

Berdasarkan Tabel 46 diketahui bahwa penguasaan pengetahuan menu

sebelum PI sebanyak 2 responden menyatakan pada kategori cukup baik

dengan prosentase sebanyak 40% dan 3 responden menyatakan pada kategori
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sangat kurang baik dengan prosentase sebanyak 60%. Hasil pengamatan

penguasaan pengetahuan menu yang dilakukan sebelum PI menyatakan bahwa

sebagian besar mahasiswa memiliki tingkat penguasaan sangat kurang baik

dengan prosentase 60%.

2) Aspek Ketrampilan

Ketrampilan bidang pelayanan sangat dibutuhkan oleh calon tenaga

kerja untuk dapat melaksanakan pekerjaan di bidang pelayanan restoran.

Aspek pengetahuan bidang pelayanan antara lain: (1) ketrampilan pelayanan

sebelum restoran buka, (2) ketrampilan pelayanan selama restoran buka, (3)

ketrampilan pelayanan setelah retoran tutup.

i) Ketrampilan Pelayanan Sebelum Restoran Buka (pre opening)

Jumlah keseluruhan butir soal ketrampilan pelayanan sebelum restoran

buka adalah 12 butir. Hasil ketrampilan pelayanan sebelum restoran buka

diperoleh data pada Tabel 47.

Tabel 47. Ketrampilan Pelayanan sebelum restoran buka (pre opening)
sebelum PI

No Pelayanan sebelum restoran buka (pre
opening) sebelum PI

Kompeten Tidak
Kompeten

f % f %
1 menata meja dan kursi 3 60% 2 40%
2 mempersiapkan condiment 3 60% 2 40%
3 membersihkan dan mengisi jenis condiment 5 100% -
4 mempersiapkan side board 2 40% 3 60%
5 membagikan table cloth 2 40% 3 60%
6 laying cover 5 100% - -
7 lipatan napkin 5 100% - -
8 mempersiapkan table accesories 5 100% - -
9 mempersiapkan cutleries 2 40% 3 60%
10 mempersiapkan chinewere 2 40% 3 60%
11 mempersiapkan glasswere 2 40% 3 60%
12 table setting 3 60% 2 40%
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Berdasarkan Tabel 47 diketahui bahwa penguasaan ketrampilan

pelayanan sebelum restoran buka (pre opening) sebelum PI. Pada item

menata meja dan kursi sebanyak 3 responden menyatakan sudah kompeten

dengan prosentase 60% dan 2 responden menyatakan tidak kompeten dengan

prosentase 40%. Item mempersiapkan condiment sebanyak 3 responden

menyatakan sudah kompeten dengan prosentase 60% dan 2 responden

menyatakan tidak kompeten dengan prosentase 40%. Item membersihkan dan

mengisi jenis condiment sebanyak 5 responden menyatakan sudah kompeten

dengan prosentase 100%. Item mempersiapkan side board sebanyak 2

responden menyatakan sudah kompeten dengan prosentase 40% dan 3

responden menyatakan tidak kompeten dengan prosentase 60%.

Pada item membagikan table cloth sebanyak 2 responden menyatakan

sudah kompeten dengan prosentase 40% dan 3 responden menyatakan tidak

kompeten dengan prosentase 60%. Item laying cover sebanyak 5 responden

menyatakan sudah kompeten dengan prosentase 100%. Item lipatan napkin

sebanyak 5 responden menyatakan sudah kompeten dengan prosentase 100%.

Item mempersiapkan table accesories sebanyak 5 responden menyatakan

sudah kompeten dengan prosentase 100%.

Pada item mempersiapkan cutleries sebanyak 2 responden menyatakan

sudah kompeten dengan prosentase 40% dan 3 responden menyatakan tidak

kompeten dengan prosentase 60%. Item mempersiapkan chinewere sebanyak

2 responden menyatakan sudah kompeten dengan prosentase 40% dan 3

responden menyatakan tidak kompeten dengan prosentase 60%. Item
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mempersiapkan glasswere sebanyak 2 responden menyatakan sudah kompeten

dengan prosentase 40% dan 3 responden menyatakan tidak kompeten dengan

prosentase 60%. Pada item table setting sebanyak 3 responden menyatakan

sudah kompeten dengan prosentase 60% dan 2 responden menyatakan tidak

kompeten dengan prosentase 40%.

Hasil pengamatan penguasaan ketrampilan pelayanan sebelum restoran

buka (pre opening) sebelum PI menyatakan bahwa mahasiswa sudah

kompeten dalam membersihkan dan mengisi jenis condiment, laying cover,

lipatan napkin dan mempersiapkan table accessories.

ii) Ketrampilan Pelayanan Selama Restoran Buka (during opening)

Jumlah keseluruhan butir soal ketrampilan pelayanan selama restoran

buka adalah 11 butir. Hasil ketrampilan pelayanan selama restoran buka

diperoleh data pada Tabel 48.

Tabel 48. Ketrampilan Pelayanan selama restoran buka (during opening)
sebelum PI

No Pelayanan selama restoran buka
(during opening) sebelum PI

Kompeten Tidak
Kompeten

f % f %
1 menyambut tamu 2 40% 3 60%
2 mengantar tamu 2 40% 3 60%
3 menuangkan air es 5 100% - -
4 mempresentasikan menu 2 40% 3 60%
5 mencatat pesanan 5 100% - -
6 menyajikan hidangan 5 100% - -
7 melakukan clear up 2 40% 3 60%
8 crumbing down 2 40% 3 60%
9 menyajikan coffe or tea 2 40% 3 60%
10 menyampaikan bill 2 40% 3 60%
11 menanggapi keluhan tamu - - 5 100%

Berdasarkan Tabel 48 diketahui bahwa penguasaan ketrampilan

pelayanan selama restoran buka (during opening) sebelum PI. Pada item
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menyambut tamu sebanyak 2 responden menyatakan sudah kompeten dengan

prosentase 40% dan 3 responden menyatakan tidak kompeten dengan

prosentase 60%. Item mengantar tamu sebanyak 2 responden menyatakan

sudah kompeten dengan prosentase 40% dan 3 responden menyatakan tidak

kompeten dengan prosentase 60%. Item menuangkan air es sebanyak 5

responden menyatakan sudah kompeten dengan prosentase 100%. Item

mempresentasikan menu sebanyak 2 responden menyatakan sudah kompeten

dengan prosentase 40% dan 3 responden menyatakan tidak kompeten dengan

prosentase 60%. Item mencatat pesanan sebanyak 5 responden menyatakan

sudah kompeten dengan prosentase 100%.

Pada item menyajikan hidangan sebanyak 5 responden menyatakan

sudah kompeten dengan prosentase 100%. Item melakukan clear up sebanyak

2 responden menyatakan sudah kompeten dengan prosentase 40% dan 3

responden menyatakan tidak kompeten dengan prosentase 60%.

Pada item crumbing down sebanyak sebanyak 2 responden

menyatakan sudah kompeten dengan prosentase 40% dan 3 responden

menyatakan tidak kompeten dengan prosentase 60%. Item menyajikan coffe or

tea sebanyak 2 responden menyatakan sudah kompeten dengan prosentase

40% dan 3 responden menyatakan tidak kompeten dengan prosentase 60%.

Item menyampaikan bill sebanyak 2 responden menyatakan sudah kompeten

dengan prosentase 40% dan 3 responden menyatakan tidak kompeten dengan

prosentase 60%. Item menanggapi keluhan tamu sebanyak 5 responden

menyatakan tidak kompeten dengan prosentase 100%.
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Hasil pengamatan penguasaan ketrampilan pelayanan selama restoran

buka sebelum PI menyatakan bahwa mahasiswa sudah kompeten dalam

menuangkan es, mencatat pesanan dan menyajikan hidangan. Mahasiswa tidak

kompeten dalam hal menanggapi keluhan tamu.

iii) Ketrampilan Pelayanan Setelah Restoran Tutup (After Closing)

Jumlah keseluruhan butir soal ketrampilan pelayanan setelah restoran

tutup adalah 8 butir. Hasil ketrampilan pelayanan setelah restoran tutup

diperoleh data pada Tabel 49.

Tabel 49. Ketrampilan Pelayanan setelah restoran tutup (after closing)
sebelum PI

No Pelayanan setelah restoran tutup
(after closing) sebelum PI

Kompeten Tidak
Kompeten

f % f %
1 membersihkan peralatan 2 40% 3 60%
2 merapikan peralatan 4 80% 1 20%
3 menyimpanan peralatan 2 40% 3 60%
4 merapikan table acessories 5 100% - -
5 menyimpan table acessories 3 60% 2 40%
6 membersihkan side board 5 100% - -
7 merapikan side board 5 100% - -
8 memberikan laporan 2 40% 3 60%

Berdasarkan Tabel 49 diketahui bahwa penguasaan ketrampilan

pelayanan setelah restoran tutup (after closing)sebelum PI. Pada item

membersihkan peralatan sebanyak 2 responden menyatakan sudah kompeten

dengan prosentase 40% dan 3 responden menyatakan tidak kompeten dengan

prosentase 60%. Item merapikan peralatan sebanyak 4 responden menyatakan

sudah kompeten dengan prosentase 80% dan 1 responden menyatakan tidak

kompeten dengan prosentase 20%. Item menyimpanan peralatan sebanyak 2

responden menyatakan sudah kompeten dengan prosentase 40% dan 3
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responden menyatakan tidak kompeten dengan prosentase 60%. Item

merapikan table acessories sebanyak 5 responden menyatakan sudah

kompeten dengan prosentase 100%. Item menyimpan table acessories

sebanyak 3 responden menyatakan sudah kompeten dengan prosentase 60%

dan 2 responden menyatakan tidak kompeten dengan prosentase 40%. Item

membersihkan side board sebanyak 5 responden menyatakan sudah kompeten

dengan prosentase 100%. Item merapikan side board sebanyak 5 responden

menyatakan sudah kompeten dengan prosentase 100%. Item memberikan

laporan sebanyak sebanyak 2 responden menyatakan sudah kompeten dengan

prosentase 40% dan 3 responden menyatakan tidak kompeten dengan

prosentase 60%.

Hasil pengamatan penguasaan ketrampilan pelayanan setelah restoran

tutup sebelum PI menyatakan bahwa mahasiswa sudah kompeten dalam

merapikan table acessories, membersihkan side board dan merapikan side

board.

b) Kompetensi soft skill sebelum PI

Soft skill merupakan kompetensi yang sulit untuk diamati secara nyata

dan konkret. Dalam penelitian kompetensi mahasiswa praktek industri

program studi Teknik Boga sebagai calon tenaga kerja di restoran,

diidentifikasi kemampuan soft skill dibidang pelayanan sebelum pelaksanaan

PI.
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Kompetensi soft skill mahasiswa di bidang pelayanan sebelum

pelaksanaan Praktek Industri terdiri dari dua aspek yaitu aspek interpersonal

intelligence dan intrapersonal intelligence.

1) Interpersonal Intelligence

Interpersonal intelligence sangat dibutuhkan oleh calon tenaga kerja

untuk dapat memahami dan menjalin kerjasama serta komunikasi dengan

orang lain.

Jumlah keseluruhan butir soal interpersonal intelligence adalah 16

butir. Berdasarkan hasil perhitungan interpersonal intelligence diperoleh skor

maksimum 15,00, minimum 12,00, mean (M) 13,6000, median (Me) 14,0000,

mode (Mo) 14,00 dan nilai Standar Deviasi  sebesar 1,14018.

Kompetensi soft skill berdasar pada penguasaan interpersonal

intelligence oleh mahasiswa sebelum melaksanakan PI dapat dilihat pada

Tabel 50.

Tabel 50. Interpersonal intelligence sebelum PI
Kategori Skor f %

Baik x ≥ 12.01 4 80%
Cukup baik 8 ≤ x    <    12.01 1 20%
Kurang baik 3.99 ≤ x    <    8 - -
Sangat kurang baik x ≤ 3.99 - -

Jumlah 5 100%

Berdasarkan Tabel 50 diketahui bahwa penguasaan interpersonal

intelligence sebelum PI sebanyak 4 responden menyatakan pada kategori baik

dengan prosentase 80% dan 1 responden dalam kategori cukup baik dengan

prosentase 20%. Hasil pengamatan penguasaan interpersonal intelligence
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yang dilakukan sebelum PI menyatakan bahwa sebagian besar mahasiswa

memiliki tingkat penguasaan baik dengan prosentase 80%.

3) Intrapersonal Intelligence

Intrapersonal intelligence sangat dibutuhkan oleh calon tenaga kerja

untuk memahami diri sehingga dapat beradaptasi dengan lingkungan kerja.

Jumlah keseluruhan butir soal intrapersonal intelligence adalah 11

butir. Berdasarkan hasil perhitungan interpersonal intelligence diperoleh skor

maksimum 9,00, minimum 4,00, mean (M) 6,6000, median (Me) 6,0000,

mode (Mo) 6,00 dan nilai Standar Deviasi  sebesar 1,94936.

Kompetensi soft skill berdasar pada penguasaan intrapersonal

intelligence oleh mahasiswa sebelum melaksanakan PI dapat dilihat pada

Tabel 51.

Tabel 51. Intrapersonal l intelligence sebelum PI
Kategori Skor f %

Baik x ≥ 9 1 20%
Cukup baik 6 ≤ x    <    9 3 60%
Kurang baik 3 ≤ x    <    6 1 20%
Sangat kurang baik x ≤ 0,49 - -

Jumlah 5 100%

Berdasarkan Tabel 51 diketahui bahwa penguasaan intrapersonal

intelligence sebelum PI sebanyak 1 responden menyatakan pada kategori baik

dengan prosentase 20% , 3 responden menyatakan pada kategori cukup baik

dengan prosentase 60% dan 1 responden menyatakan pada kategori kurang

baik dengan prosentase 20%. Hasil pengamatan penguasaan intrapersonal

intelligence yang dilakukan sebelum PI menyatakan bahwa sebagian besar

mahasiswa memiliki tingkat penguasaan cukup baik dengan prosentase 60%.
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c) Kompetensi hard skill setelah PI

Hard skill merupakan kompetensi yang dapat dilihat dan diamati

secara nyata. Dalam penelitian kompetensi mahasiswa praktek industri

program studi Teknik Boga sebagai calon tenaga kerja di restoran,

diidentifikasi kemampuan hard skill dibidang pelayanan setelah pelaksanaan

PI.

Kompetensi hard skill mahasiswa di bidang pelayanan setelah

pelaksanaan Praktek Industri terdiri dari dua aspek yaitu aspek pengetahuan

dan ketrampilan.

1) Aspek Pengetahuan

Pengetahuan bidang pelayanan sangat dibutuhkan oleh calon tenaga

kerja untuk dapat memahami tentang kegiatan pelayanan yang berhubungan

dengan penanganan dan penyelenggaraan restoran. Aspek pengetahuan bidang

pelayanan antara lain: (1) pengetahuan tenaga kerja, (2) pengetahuan

pelanggan, (3) pengetahuan komunikasi, (4) pengetahuan pelayanan secara

American Service, (5) pengetahuan peralatan dan perlengkapan penyajian, (6)

pengetahuan menu.

i) Pengetahuan Tenaga Kerja

Jumlah keseluruhan butir soal pengetahuan tenaga kerja adalah 2 butir.

Berdasarkan hasil perhitungan pengetahuan tenaga kerja diperoleh skor

maksimum 2,00, minimum 2,00, mean (M) 2,0000, median (Me) 2,0000,

mode (Mo) 2,00 dan nilai Standar Deviasi (SD) sebesar 0,00000.
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Kompetensi hard skill berdasar pada penguasaan pengetahuan tenaga

kerja oleh mahasiswa setelah melaksanakan PI dapat dilihat pada Tabel 52.

Tabel 52. Pengetahuan Tenaga Kerja Setelah PI
Kategori Skor f %

Baik x ≥ 1.51 5 100%
Cukup baik 1 ≤ x    < 1.51 - -
Kurang baik 0.49 ≤ x    <    1 - -
Sangat kurang baik x ≤ 0,49 - -

Jumlah 5 100%

Berdasarkan Tabel 52 diketahui bahwa penguasaan pengetahuan

tenaga kerja setelah PI sebanyak 5 responden menyatakan pada kategori baik

dengan prosentase 100%. Hasil pengamatan penguasaan pengetahuan tenaga

kerja yang dilakukan sebelum PI menyatakan bahwa mahasiswa sudah

menguasai pengetahuan tentang tenaga kerja dengan baik.

ii) Pengetahuan Pelanggan

Jumlah keseluruhan butir soal pengetahuan pelanggan adalah 4 butir.

Berdasarkan hasil perhitungan pengetahuan pelanggan diperoleh skor

maksimum 4,00, minimum 2,00, mean (M) 3,0000, median (Me) 3,0000,

mode (Mo) 3,00 dan nilai Standar Deviasi (SD) sebesar 0,70711..

Kompetensi hard skill berdasar pada penguasaan pelanggan oleh

mahasiswa setelah melaksanakan PI dapat dilihat pada Tabel 53.

Tabel 53. Pengetahuan Pelanggan Setelah PI
Kategori Skor f %

Baik x ≥ 3.01 1 20%
Cukup baik 2 ≤ x    < 3.01 4 80%
Kurang baik 0.99 ≤ x    <    2 - -
Sangat kurang baik x ≤ 0,99 - -

Jumlah 5 100%
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Berdasarkan Tabel 53 diketahui bahwa penguasaan pengetahuan

pelanggan sebelum PI sebanyak 1 responden menyatakan pada kategori baik

dengan prosentase sebanyak 20%, 4 responden menyatakan pada kategori

cukup baik dengan prosentase sebanyak 80%. Hasil pengamatan penguasaan

pengetahuan pelanggan yang dilakukan sebelum PI menyatakan bahwa

sebagian besar mahasiswa memiliki tingkat penguasaan cukup baik dengan

prosentase 40%.

iii) Pengetahuan Komunikasi

Jumlah keseluruhan butir soal pengetahuan komunikasi adalah 2 butir.

Berdasarkan hasil perhitungan pengetahuan komunikasi diperoleh skor

maksimum 2,00, minimum 0,00, mean (M) 1,6000, median (Me) 2,0000,

mode (Mo) 2,00 dan nilai Standar Deviasi (SD) sebesar 0,89443.

Kompetensi hard skill berdasar pada penguasaan komunikasi oleh

mahasiswa setelah melaksanakan PI dapat dilihat pada Tabel 54.

Tabel 54. Pengetahuan Komunikasi Setelah PI
Kategori Skor f %

Baik x ≥ 1.51 4 80%
Cukup baik 1 ≤ x    < 1.51 - -
Kurang baik 0.49 ≤ x    <    1 - -
Sangat kurang baik x ≤ 0,49 1 20%

Jumlah 5 100%

Berdasarkan Tabel 54 diketahui bahwa penguasaan pengetahuan

komunikasi sebelum PI sebanyak 4 responden menyatakan pada kategori baik

dengan prosentase sebanyak 80% dan 1 responden dengan kategori sangat

kurang baik dengan prosentase sebanyak 20%. Hasil pengamatan penguasaan

pengetahuan komunikasi yang dilakukan sebelum PI menyatakan bahwa
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sebagian besar mahasiswa memiliki tingkat penguasaan baik dengan

prosentase 80%.

iv) Pengetahuan Pelayanan Secara American Service

Jumlah keseluruhan butir soal pengetahuan pelayanan secara American

Service adalah 2 butir. Berdasarkan hasil perhitungan pengetahuan pelayanan

secara American Service diperoleh skor maksimum 2,00, minimum 2,00,

mean (M) 2,0000, median (Me) 2,0000, mode (Mo) 2,00 dan nilai Standar

Deviasi (SD) sebesar 0,00000.

Kompetensi hard skill berdasar pada penguasaan pengetahuan

pelayanan secara American Service oleh mahasiswa setelah melaksanakan PI

dapat dilihat pada Tabel 55.

Tabel 55. Pengetahuan Pelayanan Secara American Service Setelah PI
Kategori Skor f %

Baik x ≥ 1.51 5 100%
Cukup baik 1 ≤ x    < 1.51 - -
Kurang baik 0.49 ≤ x    <    1 - -
Sangat kurang baik x ≤ 0,49 - -

Jumlah 5 100%

Berdasarkan Tabel 55 diketahui bahwa penguasaan pengetahuan

pelayanan secara American Service setelah PI sebanyak 5 responden

menyatakan pada kategori baik dengan prosentase sebanyak 100%. Hal ini

menunjukkan bahwa sudah menguasai pengetahuan pelayanan secara

American Service dengan baik.

v) Pengetahuan Peralatan dan Perlengkapan Penyajian

Jumlah keseluruhan butir soal pengetahuan peralatan dan perlengkapan

penyajian adalah 6 butir. Berdasarkan hasil perhitungan pengetahuan
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pengetahuan peralatan dan perlengkapan penyajian diperoleh skor maksimum

6,00, minimum 6,00, mean (M) 6,0000, median (Me) 6,0000, mode (Mo) 6,00

dan nilai Standar Deviasi (SD) sebesar 0,00000.

Kompetensi hard skill berdasar pada penguasaan pengetahuan

peralatan dan perlengkapan penyajian oleh mahasiswa setelah melaksanakan

PI dapat dilihat pada Tabel 56.

Tabel 56. Pengetahuan Peralatan dan Perlengkapan Penyajian Setelah PI
Kategori Skor f %

Baik x ≥ 4.5 5 100%
Cukup baik 3 ≤ x    < 4.5 - -
Kurang baik 1.5 ≤ x    <    3 - -
Sangat kurang baik x ≤ 1.5 - -

Jumlah 5 100%

Berdasarkan Tabel 56 diketahui bahwa penguasaan pengetahuan

peralatan dan perlengkapan penyajian setelah PI sebanyak 5 responden

menyatakan pada kategori baik dengan prosentase sebanyak 100%. Hal ini

menunjukkan bahwa sudah menguasai pengetahuan peralatan dan

perlengkapan penyajian dengan baik.

vi) Pengetahuan Menu

Jumlah keseluruhan butir soal pengetahuan menu adalah 2 butir.

Berdasarkan hasil perhitungan pengetahuan pengetahuan menu diperoleh skor

maksimum 2,00, minimum 1,00, mean (M) 1,6000, median (Me) 2,0000,

mode (Mo) 2,00 dan nilai Standar Deviasi (SD) sebesar 0,54772.

Kompetensi hard skill berdasar pada penguasaan pengetahuan menu

oleh mahasiswa setelah melaksanakan PI dapat dilihat pada Tabel 57.
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Tabel 57. Pengetahuan Menu Setelah PI
Kategori Skor f %

Baik x ≥ 1.51 3 60%
Cukup baik 1 ≤ x    < 1.51 2 40%
Kurang baik 0.49 ≤ x    <    1 - -
Sangat kurang baik x ≤ 0,49 - -

Jumlah 5 100%

Berdasarkan Tabel 57 diketahui bahwa penguasaan pengetahuan menu

setelah PI sebanyak 3 responden menyatakan pada kategori cukup baik dengan

prosentase sebanyak 60% dan 2 responden menyatakan pada kategori sangat

kurang baik dengan prosentase sebanyak 40%. Hasil pengamatan penguasaan

pengetahuan menu yang dilakukan sebelum PI menyatakan bahwa sebagian

besar mahasiswa memiliki tingkat penguasaan baik dengan prosentase 60%.

2) Aspek Ketrampilan

Ketrampilan bidang pelayanan sangat dibutuhkan oleh calon tenaga

kerja untuk dapat melaksanakan pekerjaan di bidang pelayanan restoran.

Aspek pengetahuan bidang pelayanan antara lain: (1) ketrampilan pelayanan

sebelum restoran buka (pre opening), (2) ketrampilan pelayanan selama

restoran buka (during opening), (3) ketrampilan pelayanan setelah retoran

tutup (after closing).

i) Ketrampilan Pelayanan Sebelum Restoran Buka (Pre Opening)

Jumlah keseluruhan butir soal ketrampilan pelayanan sebelum retoran

buka adalah 12 butir. Hasil ketrampilan pelayanan sebelum retoran buka

diperoleh data pada Tabel 58.
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Tabel 58. Ketrampilan Pelayanan sebelum restoran buka (pre opening) setelah
PI

No Pelayanan sebelum restoran buka (pre opening)
setelah PI

Kompeten Tidak
Kompeten

f % f %
1 menata meja dan kursi 5 100% - -
2 mempersiapkan condiment 5 100% - -
3 membersihkan dan mengisi jenis condiment 5 100% - -
4 mempersiapkan side board 5 100% - -
5 membagikan table cloth 5 100% - -
6 laying cover 5 100% - -
7 lipatan napkin 5 100% - -
8 mempersiapkan table accesories 5 100% - -
9 mempersiapkan cutleries 5 100% - -
10 mempersiapkan chinewere 5 100% - -
11 mempersiapkan glasswere 5 100% - -
12 table setting 5 100% - -

Berdasarkan Tabel 58 diketahui bahwa mahasiswa sudah kompeten

dalam penguasaan ketrampilan pelayanan sebelum restoran buka (pre

opening) setelah PI.

ii) Ketrampilan Pelayanan Selama Restoran Buka (During Opening)

Jumlah keseluruhan butir soal ketrampilan pelayanan selama restoran

buka adalah 11 butir. Hasil ketrampilan pelayanan selama restoran buka

diperoleh data pada Tabel 59.

Tabel 59. Ketrampilan Pelayanan selama restoran buka (during opening)
setelah PI

No Pelayanan selama restoran buka
(during opening) setelah PI

Kompeten Tidak
Kompeten

f % f %
1 menyambut tamu 4 80% 1 20%
2 mengantar tamu 4 80% 1 20%
3 menuangkan air es 5 100% - -
4 mempresentasikan menu 4 80% 1 20%
5 mencatat pesanan 5 100% - -
6 menyajikan hidangan 5 100% - -
7 melakukan clear up 5 100% - -
8 crumbing down 5 100% - -
9 menyajikan coffe or tea 5 100% - -
10 menyampaikan bill 5 100% - -
11 menanggapi keluhan tamu 2 40% 3 60%
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Berdasarkan Tabel 59 diketahui bahwa penguasaan ketrampilan

pelayanan selama restoran buka (during opening) setelah PI. Pada item

menyambut tamu sebanyak 4 responden menyatakan sudah kompeten dengan

prosentase 80% dan 1 responden menyatakan tidak kompeten dengan

prosentase 20%. Item mengantar tamu sebanyak 4 responden menyatakan

sudah kompeten dengan prosentase 80% dan 1 responden menyatakan tidak

kompeten dengan prosentase 20%. Item menuangkan air es sebanyak 5

responden menyatakan sudah kompeten dengan prosentase 100%. Item

mempresentasikan menu sebanyak 4 responden menyatakan sudah kompeten

dengan prosentase 80% dan 1 responden menyatakan tidak kompeten dengan

prosentase 20%. Item mencatat pesanan sebanyak 5 responden menyatakan

sudah kompeten dengan prosentase 100%.

Pada item menyajikan hidangan sebanyak 5 responden menyatakan

sudah kompeten dengan prosentase 100%. Item melakukan clear up sebanyak

5 responden menyatakan sudah kompeten dengan prosentase 100%. Item

crumbing down sebanyak sebanyak 5 responden menyatakan sudah kompeten

dengan prosentase 100%. Item menyajikan coffe or tea sebanyak 5 responden

menyatakan sudah kompeten dengan prosentase 100%. Item menyampaikan

bill sebanyak 5 responden menyatakan sudah kompeten dengan prosentase

100%. Item menanggapi keluhan tamu sebanyak 2 responden menyatakan

sudah kompeten dengan prosentase 40% dan 3 responden menyatakan tidak

kompeten dengan prosentase 60%.
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Hasil pengamatan penguasaan ketrampilan pelayanan selama restoran

buka (during opening) sebelum PI menyatakan bahwa mahasiswa sudah

kompeten dalam menuangkan es, mencatat pesanan, menyajikan hidangan,

melakukan clear up,crumbing down, menyajikan coffe or tea dan

menyampaikan bill.

iii) Ketrampilan Pelayanan Setelah Restoran Tutup (After Closing)

Jumlah keseluruhan butir soal ketrampilan pelayanan setelah restoran

tutup adalah 8 butir. Hasil ketrampilan merancanakan dan menusun menu dan

resep diperoleh data pada Tabel 60.

Tabel 60. Ketrampilan Pelayanan setelah restoran tutup (after closing) setelah
PI

No Pelayanan setelah restoran tutup
(after closing) setelah PI

Kompeten Tidak
Kompeten

f % f %
1 membersihkan peralatan 5 100% - -
2 merapikan peralatan 5 100% - -
3 menyimpanan peralatan 5 100% - -
4 merapikan table acessories 5 100% - -
5 menyimpan table acessories 5 100% - -
6 membersihkan side board 5 100% - -
7 merapikan side board 5 100% - -
8 memberikan laporan 5 100% - -

Berdasarkan Tabel 60 diketahui bahwa mahasiswa sudah kompeten

dalam penguasaan ketrampilan pelayanan setelah restoran tutup (after closing)

setelah pelaksanaan PI.

d) Kompetensi soft skill setelah PI

Soft skill merupakan kompetensi yang sulit untuk diamati secara nyata

dan konkret. Dalam penelitian kompetensi mahasiswa praktek industri

program studi Teknik Boga sebagai calon tenaga kerja di restoran,
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diidentifikasi kemampuan soft skill dibidang pelayanan sebelum

pelaksanaan PI.

Kompetensi soft skill mahasiswa di bidang pelayanan sebelum

pelaksanaan Praktek Industri terdiri dari dua aspek yaitu aspek interpersonal

intelligence dan intrapersonal intelligence.

1) Interpersonal Intelligence

Interpersonal intelligence sangat dibutuhkan oleh calon tenaga kerja

untuk dapat memahami dan menjalin kerjasama serta komunikasi dengan

orang lain.

Jumlah keseluruhan butir soal interpersonal intelligence adalah 16

butir. Berdasarkan hasil perhitungan interpersonal intelligence diperoleh skor

maksimum 16,00, minimum 14,00, mean (M) 15,2000, median (Me) 16,0000,

mode (Mo) 16,00 dan nilai Standar Deviasi  sebesar 1,09545

Kompetensi soft skill berdasar pada penguasaan interpersonal

intelligence oleh mahasiswa sebelum melaksanakan PI dapat dilihat pada

Tabel 61.

Tabel 61. Interpersonal intelligence sebelum PI
Kategori Skor f %

Baik x ≥ 12.01 5 100%
Cukup baik 8 ≤ x    <    12.01 - -
Kurang baik 3.99 ≤ x    <    8 - -
Sangat kurang baik x ≤ 3.99 - -

Jumlah 5 100%

Berdasarkan Tabel 61 diketahui bahwa penguasaan interpersonal

intelligence sebelum PI sebanyak 5 responden menyatakan pada kategori baik

dengan prosentase 100% Hasil pengamatan penguasaan interpersonal
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intelligence yang dilakukan sebelum PI menyatakan bahwa mahasiswa

memiliki tingkat penguasaan baik.

2) Intrapersonal Intelligence

Intrapersonal intelligence sangat dibutuhkan oleh calon tenaga kerja

untuk memahami diri sehingga dapat beradaptasi dengan lingkungan kerja.

Jumlah keseluruhan butir soal intrapersonal intelligence adalah 11

butir. Berdasarkan hasil perhitungan interpersonal intelligence diperoleh skor

maksimum 10,00, minimum 6,00, mean (M) 8,6000, median (Me) 9,0000,

mode (Mo) 9,00 dan nilai Standar Deviasi  sebesar 1,51658.

Kompetensi soft skill berdasar pada penguasaan intrapersonal

intelligence oleh mahasiswa sebelum melaksanakan PI dapat dilihat pada

Tabel 62.

Tabel 62. Intrapersonal l intelligence sebelum PI
Kategori Skor f %

Baik x ≥ 9 4 80%
Cukup baik 6 ≤ x    <    9 1 20%
Kurang baik 3 ≤ x    <    6 - -
Sangat kurang baik x ≤ 0,49 - -

Jumlah 5 100%

Berdasarkan Tabel 62 diketahui bahwa penguasaan intrapersonal

intelligence sebelum PI sebanyak 4 responden menyatakan pada kategori baik

dengan prosentase 80%, 1 responden menyatakan pada kategori cukup baik

dengan prosentase 20%. Hasil pengamatan penguasaan intrapersonal

intelligence yang dilakukan sebelum PI menyatakan bahwa sebagian besar

mahasiswa memiliki tingkat penguasaan baik dengan prosentase 80%.
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3. Peningkatan Kompetensi Bidang Produksi

a) Kompetensi Hard skill

1) Aspek Pengetahuan

Peningkatan kompetensi pada aspek pengetahuan adalah sebagai berikut:

i) Pengetahuan Menu Dan Resep

Hasil penelitian pengetahuan menu dan resep sebelum dan setelah

pelaksanaan PI dapat dilihat pada Tabel 63.

Tabel 63. Peningkatan Pengetahuan Menu Dan Resep
Kategori Sebelum PI Setelah PI

f % f %
Baik 2 40% 4 80%
Cukup baik 2 40% 1 20%
Kurang baik 1 20% - -
Sangat kurang baik - - - -

Pada Tabel 63 pengetahuan menu dan resep setelah pelaksanaan PI

kompetensi mahasiswa secara umum meningkat sebanyak 2 kali lipat.

Berdasarkan hasil yang ada dapat disebutkan bahwa pelaksanaan Praktek

Industri dapat meningkatkan kompetensi pengetahuan menu dan resep  yang

dikuasai oleh mahasiswa.

ii) Pengetahuan Bahan Pangan

Hasil penelitian pengetahuan bahan pangan sebelum dan setelah

pelaksanaan PI dapat dilihat pada Tabel 64.

Tabel 64. Peningkatan Pengetahuan Bahan Pangan
Kategori Sebelum PI Setelah PI

f % f %
Baik 5 100% 5 100%
Cukup baik - - - -
Kurang baik - - - -
Sangat kurang baik - - - -
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Pada Tabel 64 pengetahuan bahan pangan setelah pelaksanaan PI tidak

terdapat peningatkan. Mahasiswa telah memiliki kompetensi pengetahuan

bahan pangan yang baik sebelum pelaksanaan PI.

iii) Pengetahuan Bumbu

Hasil penelitian pengetahuan bahan pangan sebelum dan setelah

pelaksanaan PI dapat dilihat pada Tabel 65.

Tabel 65. Peningkatan Pengetahuan Bumbu
Kategori Sebelum PI Setelah PI

f % f %
Baik - - 3 60%
Cukup baik 3 60% 1 20%
Kurang baik 1 20% 1 20%
Sangat kurang baik 1 20% - -

Pada Tabel 65 pengetahuan bumbu setelah pelaksanaan PI setelah

pelaksanaan PI kompetensi mahasiswa secara umum meningkat sebanyak 3 kali

lipat. Berdasarkan hasil yang ada dapat disebutkan bahwa pelaksanaan Praktek

Industri dapat meningkatkan kompetensi pengetahuan bumbu yang dikuasai

oleh mahasiswa.

iv) Pengetahuan Teknik Pengolahan Makanan

Hasil penelitian pengetahuan teknik pengolahan makanan sebelum dan

setelah pelaksanaan PI dapat dilihat pada Tabel 66.

Tabel 66. Peningkatan Pengetahuan Teknik Pengolahan Makanan
Kategori Sebelum PI Setelah PI

f % f %
Baik - - 3 60%
Cukup baik 4 80% 1 20%
Kurang baik 1 20% 1 20%
Sangat kurang baik - - - -
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Pada Tabel 66 pengetahuan teknik pengolahan makanan setelah

pelaksanaan PI setelah pelaksanaan PI kompetensi mahasiswa secara umum

meningkat sebanyak 3 kali lipat. Berdasarkan hasil yang ada dapat disebutkan

bahwa pelaksanaan Praktek Industri dapat meningkatkan kompetensi

pengetahuan teknik pengolahan makanan yang dikuasai oleh mahasiswa.

v) Pengetahuan Peralatan Pengolahan

Hasil penelitian pengetahuan peralatan pengolahan sebelum dan setelah

pelaksanaan PI dapat dilihat pada Tabel 67.

Tabel 67. Peningkatan Pengetahuan Peralatan Pengolahan
Kategori Sebelum PI Setelah PI

f % f %
Baik 4 80% 5 100%
Cukup baik 1 20% - -
Kurang baik - - - -
Sangat kurang baik - - - -

Pada Tabel 67 pengetahuan peralatan pengolahan setelah pelaksanaan

PI meningkat setelah pelaksanaan PI kompetensi mahasiswa secara umum

meningkat sebanyak 1,25 kali lipat. Berdasarkan hasil yang ada dapat

disebutkan bahwa pelaksanaan Praktek Industri dapat meningkatkan

kompetensi pengetahuan teknik pengolahan makanan yang dikuasai oleh

mahasiswa.

vi) Pengetahuan Pengelolaan Bahan

Hasil penelitian pengetahuan pengelolaan bahan sebelum dan setelah

pelaksanaan PI dapat dilihat pada Tabel 68.
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Tabel 68. Peningkatan Pengetahuan Pengelolan Bahan
Kategori Sebelum PI Setelah PI

f % f %
Baik 2 40% 5 100%
Cukup baik - - - -
Kurang baik 3 60% - -
Sangat kurang baik - - - -

Pada Tabel 68 pengetahuan pengelolaan bahan setelah pelaksanaan PI

setelah pelaksanaan PI kompetensi mahasiswa secara umum meningkat

sebanyak 2,5 kali lipat. Berdasarkan hasil yang ada dapat disebutkan bahwa

pelaksanaan Praktek Industri dapat meningkatkan kompetensi pengetahuan

pengelolaan bahan yang dikuasai oleh mahasiswa.

vii)Pengetahuan Kesehatan, Keselamatan dan Keamanan

Hasil penelitian pengetahuan kesehatan, keselamatan dan keamanan

sebelum dan setelah pelaksanaan PI dapat dilihat pada Tabel 69.

Tabel 69. Peningkatan Pengetahuan Kesehatan, Keselamatan
dan Keamanan

Kategori Sebelum PI Setelah PI
f % f %

Baik 3 60% 5 100%
Cukup baik - - - -
Kurang baik - - - -
Sangat kurang baik 2 40% - -

Pada Tabel 69 pengetahuan kesehatan, keselamatan dan keamanan

setelah pelaksanaan PI setelah pelaksanaan PI kompetensi mahasiswa secara

umum meningkat sebanyak 1,67 kali lipat. Berdasarkan hasil yang ada dapat

disebutkan bahwa pelaksanaan Praktek Industri dapat meningkatkan

kompetensi pengetahuan kesehatan, keselamatan dan keamanan yang dikuasai

oleh mahasiswa.
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2) Aspek Ketrampilan

Peningkatan pada aspek ketrampilan adalah sebagai berikut:

i) Ketrampilan Merancanakan Dan Menusun Menu Dan Resep

Hasil penelitian ketrampilan merancanakan dan menusun menu dan

resep sebelum dan setelah pelaksanaan PI dapat dilihat pada Tabel 70.

Tabel 70. Ketrampilan Merancanakan Dan Menusun Menu dan Resep
No Ketrampilan Merencanakan dan

menyusun menu dan resep
Kompetensi
Sebelum PI

Kompetensi
Setelah PI

f % f %
1 merencanakan resep Indonesia 2 40% 2 40%
2 merencanakan resep oriental 1 20% 3 60%
3 merencanakan resep kontinental - - 2 40%
4 menyusun menu Indonesia 2 40% 3 60%
5 menyusun menu oriental 1 20% 3 60%
6 menyusun menu kontinental - - 2 40%

Pada Tabel 70 ketrampilan merancanakan dan menusun menu dan resep

setelah pelaksanaan PI. Pada item merencanakan resep hidangan Indonesia

tidak terjadi peningkatan. Item merencanakan resep hidangan oriental

meningkat sebanyak 3 kali lipat. Item merencanakan resep hidangan

kontinental meningkat sebanyak 2 kali lipat. Item menyusun menu hidangan

Indonesia meningkat sebanyak 1,5 kali lipat. Item menyusun menu hidangan

oriental meningkat sebanyak 3 kali lipat. Item menyusun menu hidangan

kontinental meningkat sebanyak 2 kali lipat.

Berdasarkan hasil yang ada dapat disebutkan bahwa pelaksanaan

Praktek Industri dapat meningkatkan kompetensi ketrampilan merancanakan

dan menusun menu dan resep yang dikuasai oleh mahasiswa.
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ii) Ketrampilan pemorsian hidangan

Hasil penelitian ketrampilan pemorsian hidangan sebelum dan setelah

pelaksanaan PI dapat dilihat pada Tabel 71.

Tabel 71. Peningkatan Ketrampilan Pemorsian Hidangan
No Ketrampilan Pemorsian Hidangan Kompetensi

Sebelum PI
Kompetensi
SetelahPI

f % f %
1 menyajikan hidangan dengan porsi

standar
2 40% 5 100%

Pada Tabel 71 ketrampilan pemorsian hidangan setelah pelaksanaan PI

meningkat sebanyak 2,5 kali lipat. Berdasarkan hasil yang ada dapat disebutkan

bahwa pelaksanaan Praktek Industri dapat meningkatkan kompetensi

ketrampilan pemorsian hidangan yang dikuasai oleh mahasiswa.

iii) Ketrampilan teknik pengolahan

Hasil penelitian ketrampilan teknik pengolahan sebelum dan setelah

pelaksanaan PI dapat dilihat pada Tabel 72.

Tabel 72. Peningkatan Ketrampilan Teknik Pengolahan
No Ketrampilan Teknik Pengolahan Kompetensi

Sebelum PI
Kompetensi
SeetelahPI

f % f %
1 mengolah makanan Indonesia 2 40% 4 80%
2 mengolah makanan oriental 2 40% 4 80%
3 mengolah makanan kontinental 1 20% 2 40%
4 membuat stock 3 60% 5 100%
5 membuat sauce 2 40% 5 100%
6 membuat appetizer 2 40% 3 60%
7 membuat dessert 2 40% 4 80%
8 membuat soup 2 40% 5 100%
9 membuat nasi 3 60% 5 100%
10 membuat mie 2 40% 3 60%
11 membuat pasta 1 20% 2 40%
12 membuat salad 1 20% 4 80%

Pada Tabel 72 ketrampilan teknik pengolahan setelah pelaksanaan PI.

Pada item mengolah makanan Indonesia meningkat sebanyak 2 kali lipat. Item
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mengolah makanan oriental meningkat sebanyak 2 kali lipat. Item mengolah

makanan kontinental meningkat sebanyak 2 kali lipat. Item membuat stock

meningkat sebanyak 1,67 kali lipat. Item membuat sauce meningkat sebanyak

2,5 kali lipat. Item membuat appetizer meningkat sebesar sebanyak 1,5 kali

lipat. Item membuat dessert meningkat sebanyak 2 kali lipat. Item membuat

soup meningkat sebesar sebanyak 2,5 kali lipat. Item membuat nasi meningkat

sebanyak 1,67 kali lipat. Item membuat mie meningkat sebanyak 1,5 kali lipat.

Item membuat pasta meningkat sebanyak 2 kali lipat. Item membuat salad

meningkat sebanyak 4 kali lipat.

Berdasarkan hasil yang ada dapat disebutkan bahwa pelaksanaan

Praktek Industri dapat meningkatkan kompetensi ketrampilan teknik

pengolahan yang dikuasai oleh mahasiswa.

iv) Ketrampilan Menyajikan Hidangan

Hasil penelitian ketrampilan menyajiakan hidangan sebelum dan setelah

pelaksanaan PI dapat dilihat pada Tabel 73.

Tabel 73. Peningkatan Ketrampilan Menyajiakan Hidangan
No Ketrampilan Menyajiakan

Hidangan
Kompetensi
Sebelum PI

Kompetensi
SeetelahPI

f % f %
1 menyajikan makanan Indonesia 2 40% 5 100%
2 menyajikan makanan oriental 2 40% 5 100%
3 menyajikan makanan kontinental 1 20% 5 100%
4 menyajikan appetizer 1 20% 5 100%
5 menyajikan dessert 1 20% 5 100%
6 menyajikan soup 3 60% 5 100%
7 menyajikan nasi 2 40% 5 100%
8 menyajikan mie 2 40% 5 100%
9 menyajikan pasta 2 40% 5 100%
10 menyajikan salad 2 40% 5 100%
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Pada Tabel 73 ketrampilan menyajiakan hidangan setelah pelaksanaan

PI. Pada item menyajikan makanan Indonesia meningkat sebanyak 2,5 kali

lipat. Item menyajikan makanan oriental meningkat sebanyak 2,5 kali lipat.

Item menyajikan makanan kontinental meningkat sebesar sebanyak 5 kali lipat.

Item menyajikan appetizer meningkat sebanyak 5 kali lipat. Item menyajikan

dessert meningkat sebanyak 5 kali lipat. Item menyajikan soup meningkat

sebanyak 1,67 kali lipat. Item menyajikan nasi meningkat sebanyak 2,5 kali

lipat. Item menyajikan mie meningkat sebanyak 2,5 kali lipat. Item menyajikan

pasta meningkat sebanyak 2,5 kali lipat. Item menyajikan salad meningkat

sebanyak 2,5 kali lipat.

Berdasarkan hasil yang ada dapat disebutkan bahwa pelaksanaan

Praktek Industri dapat meningkatkan kompetensi ketrampilan menyajiakan

hidangan yang dikuasai oleh mahasiswa.

v) Ketrampilan pengelolaan bahan

Hasil penelitian ketrampilan pengelolaan bahan sebelum dan setelah

pelaksanaan PI dapat dilihat pada Tabel 74.

Tabel 74. Peningkatan Ketrampilan Pengelolaan Bahan
No Ketrampilan Pengelolaan Bahan Kompetensi

Sebelum PI
Kompetensi
SeetelahPI

f % f %
1 pelaksanaan proses pembelian bahan

makanan
- - 4 80%

2 pelaksanaan proses penerimaan bahan
makanan

2 40% 5 100%

3 pelaksanaan proses penyimpanan
bahan makanan

1 20% 5 100%

4 pelaksanaan proses pengeluaran bahan
makanan

3 60% 5 100%
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Pada Tabel 74 ketrampilan pengelolaan bahan setelah pelaksanaan PI.

Pada item pelaksanaan proses pembelian bahan makanan meningkat sebanyak 4

kali lipat. Item pelaksanaan proses penerimaan bahan makanan meningkat

sebanyak 2,5 kali lipat. Item pelaksanaan proses penyimpanan bahan makanan

meningkat sebanyak 5 kali lipat. Item pelaksanaan proses pengeluaran bahan

makanan meningkat sebanyak 1,67 kali lipat.

Berdasarkan hasil yang ada dapat disebutkan bahwa pelaksanaan

Praktek Industri dapat meningkatkan kompetensi ketrampilan pengelolaan

bahan yang dikuasai oleh mahasiswa.

vi) Ketrampilan Kesehatan, Keselamatan, dan Keamanan

Hasil penelitian ketrampilan kesehatan, keselamatan dan keamanan

sebelum dan setelah pelaksanaan PI dapat dilihat pada Tabel 75.

Tabel 75. Peningkatan Ketrampilan Kesehatan, Keselamatan Dan Keamanan
No Ketrampilan Kesehatan,

Keselamatan Dan Keamanan
Kompetensi
Sebelum PI

Kompetensi
SeetelahPI

f % f %
1 pelaksanaan prosedur keselamatan

dan keamananan makanan
2 40% 4 80%

2 membersihkan dan merawat area
kerja

5 100% 5 100%

3 membersihkan dan merawat peralatan
kerja

4 80% 5 100%

4 memberikan pertolongan pertama
pada kecelakaan

5 100% 5 100%

Pada Tabel 75 ketrampilan kesehatan, keselamatan dan keamanan

setelah pelaksanaan PI. Pada item pelaksanaan prosedur keselamatan dan

keamananan makanan meningkat sebanyak 2 kali lipat. Item membersihkan dan

merawat peralatan kerja meningkat sebanyak 1,25 kali lipat. Item
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membersihkan dan merawat area kerja dan memberikan pertolongan pertama

pada kecelakaan tidak terjadi peningkatan.

Berdasarkan hasil yang ada dapat disebutkan bahwa pelaksanaan

Praktek Industri dapat meningkatkan kompetensi ketrampilan kesehatan,

keselamatan dan keamanan yang dikuasai oleh mahasiswa.

b) Kompetensi Soft Skill

Peningkatan pada kompetensi soft skill adalah sebagai berikut:

1) Aspek Interpersonal Intelligence

Hasil penelitian interpersonal intelligence sebelum dan setelah

pelaksanaan PI dapat dilihat pada Tabel 76.

Tabel 76. Peningkatan Interpersonal Intelligence
Kategori Sebelum PI Setelah PI

f % f %
Baik 4 80% 4 80%
Cukup baik 1 20% 1 20%
Kurang baik - - - -
Sangat kurang baik - - - -

Pada Tabel 76 interpersonal intelligence setelah pelaksanaan PI tidak

terjadi peningkatan. Berdasarkan hasil yang ada dapat disebutkan bahwa

pelaksanaan Praktek Industri tidak meningkatkan kompetensi interpersonal

intelligence yang dikuasai oleh mahasiswa.

2) Aspek Intrapersonal Intelligence

Hasil penelitian intrapersonal intelligence sebelum dan setelah

pelaksanaan PI dapat dilihat pada Tabel 77.
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Tabel 77. Peningkatan Intrapersonal Intelligence
Kategori Sebelum PI Setelah PI

f % f %
Baik 2 40% 3 60%
Cukup baik - - 1 20%
Kurang baik 3 60% 1 20%
Sangat kurang baik - - - -

Pada Tabel 77 intrapersonal intelligence setelah pelaksanaan PI secara

umum meningkat sebanyak 1,5 kali lipat. Berdasarkan hasil yang ada dapat

disebutkan bahwa pelaksanaan Praktek Industri dapat meningkatkan

kompetensi intrapersonal intelligence yang dikuasai oleh mahasiswa.

4. Peningkatan Kompetensi Bidang Pelayanan

a) Kompetensi Hard Skill

1) Aspek Pengetahuan

Peningkatan kompetensi pada aspek pengetahuan adalah sebagai berikut:

i) Pengetahuan Tenaga Kerja

Hasil penelitian pengetahuan tenaga kerja sebelum dan setelah

pelaksanaan PI dapat dilihat pada Tabel 78.

Tabel 78. Peningkatan Pengetahuan Tenaga Kerja
Kategori Sebelum PI Setelah PI

f % f %
Baik 3 60% 5 100%
Cukup baik 2 40% - -
Kurang baik - - - -
Sangat kurang baik - - - -

Pada Tabel 78 pengetahuan tenaga kerja setelah pelaksanaan PI secara

umum meningkat sebanyak 1,67 kali lipat. Berdasarkan hasil yang ada dapat
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disebutkan bahwa pelaksanaan Praktek Industri dapat meningkatkan

kompetensi pengetahuan tenaga kerja yang dikuasai oleh mahasiswa.

ii) Pengetahuan Pelanggan

Hasil penelitian pengetahuan pelanggan sebelum dan setelah

pelaksanaan PI dapat dilihat pada Tabel 79.

Tabel 79. Peningkatan Pengetahuan Pelanggan
Kategori Sebelum PI Setelah PI

f % f %
Baik 1 20% 1 20%
Cukup baik 3 60% 4 80%
Kurang baik - - - -
Sangat kurang baik 1 20% - -

Pada Tabel 79 pengetahuan pelanggan setelah pelaksanaan PI secara

umum meningkat meningkat sebanyak 1,33 kali lipat. Berdasarkan hasil yang

ada dapat disebutkan bahwa pelaksanaan Praktek Industri dapat meningkatkan

kompetensi pengetahuan pelanggan yang dikuasai oleh mahasiswa.

iii) Pengetahuan Komunikasi

Hasil penelitian pengetahuan komunikasi sebelum dan setelah

pelaksanaan PI dapat dilihat pada Tabel 80.

Tabel 80. Peningkatan Pengetahuan komunikasi
Kategori Sebelum PI Setelah PI

f % f %
Baik 1 20% 4 80%
Cukup baik 3 60% - -
Kurang baik - - - -
Sangat kurang baik 1 20% 1 20%

Pada Tabel 80 pengetahuan komunikasi setelah pelaksanaan PI secara

umum meningkat sebanyak 4 kali lipat. Berdasarkan hasil yang ada dapat
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disebutkan bahwa pelaksanaan Praktek Industri dapat meningkatkan

kompetensi pengetahuan komunikasi yang dikuasai oleh mahasiswa.

iv) Pengetahuan Pelayanan Secara American Service

Hasil penelitian pengetahuan pelayanan secara American Service

sebelum dan setelah pelaksanaan PI dapat dilihat pada Tabel 81.

Tabel 81. Peningkatan Pengetahuan Pelayanan Secara American Service
Kategori Sebelum PI Setelah PI

f % f %
Baik 5 100% 5 100%
Cukup baik - - - -
Kurang baik - - - -
Sangat kurang baik - - - -

Pada Tabel 81 pengetahuan pelayanan secara American Service setelah

pelaksanaan PI tidak terjadi peningkatan. Berdasarkan hasil yang ada dapat

disebutkan bahwa pelaksanaan Praktek Industri tidak meningkatkan kompetensi

pengetahuan pelayanan secara American Service yang dikuasai oleh mahasiswa.

v) Pengetahuan Peralatan Dan Perlengkapan Penyajian

Hasil penelitian pengetahuan peralatan dan perlengkapan penyajian

sebelum dan setelah pelaksanaan PI dapat dilihat pada Tabel 82.

Tabel 82. Peningkatan Pengetahuan Peralatan Dan Perlengkapan Penyajian
Kategori Sebelum PI Setelah PI

f % f %
Baik 5 100% 5 100%
Cukup baik - - - -
Kurang baik - - - -
Sangat kurang baik - - - -

Pada Tabel 82 pengetahuan peralatan dan perlengkapan penyajian

setelah pelaksanaan PI tidak terjadi peningkatan. Berdasarkan hasil yang ada

dapat disebutkan bahwa pelaksanaan Praktek Industri tidak meningkatkan
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kompetensi pengetahuan peralatan dan perlengkapan penyajian yang dikuasai

oleh mahasiswa.

vi) Pengetahuan Menu

Hasil penelitian pengetahuan menu sebelum dan setelah pelaksanaan PI

dapat dilihat pada Tabel 83.

Tabel 83. Peningkatan Pengetahuan Menu
Kategori Sebelum PI Setelah PI

f % f %
Baik - - 3 60%
Cukup baik 2 40% 2 40%
Kurang baik - - - -
Sangat kurang baik 3 60% - -

Pada Tabel 83 pengetahuan menu setelah pelaksanaan PI secara umum

meningkat sebanyak 3 kali lipat. Berdasarkan hasil yang ada dapat disebutkan

bahwa pelaksanaan Praktek Industri meningkatkan kompetensi pengetahuan

menu yang dikuasai oleh mahasiswa.

2) Aspek Ketrampilan

Peningkatan kompetensi pada aspek ketrampilan sebagai berikut:

i) Pelayanan Sebelum Restoran Buka (Pre Opening)

Hasil penelitian ketrampilan kesehatan, keselamatan dan keamanan

sebelum dan setelah pelaksanaan PI dapat dilihat pada Tabel 84.
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Tabel 84. Peningkatan Pelayanan Sebelum Restoran Buka (Pre Opening)
No Pelayanan sebelum restoran

buka (pre opening)
Kompeten
Sebelum PI

Kompeten
Setelah PI

f % f %
1 menata meja dan kursi 3 60% 5 100%
2 mempersiapkan condiment 3 60% 5 100%
3 membersihkan dan mengisi jenis

condiment
5 100% 5 100%

4 mempersiapkan side board 2 40% 5 100%
5 membagikan table cloth 2 40% 5 100%
6 laying cover 5 100% 5 100%
7 lipatan napkin 5 100% 5 100%
8 mempersiapkan table accesories 5 100% 5 100%
9 mempersiapkan cutleries 2 40% 5 100%
10 mempersiapkan chinewere 2 40% 5 100%
11 mempersiapkan glasswere 2 40% 5 100%
12 table setting 3 60% 5 100%

Pada Tabel 84 ketrampilan pelayanan sebelum restoran buka setelah

pelaksanaan PI. Pada item menata meja dan kursi meningkat sebanyak 1,67 kali

lipat. Item mempersiapkan condiment meningkat sebanyak 1,67 kali lipat. Item

mempersiapkan side board meningkat sebanyak 2,5 kali lipat. Item

membagikan table cloth meningkat sebanyak 2,5 kali lipat. Item

mempersiapkan cutleries meningkat sebanyak 2,5 kali lipat. Item

mempersiapkan chinewere meningkat sebanyak 2,5 kali lipat. Item

mempersiapkan glasswere meningkat sebanyak 2,5 kali lipat. Item table setting

meningkat sebanyak 1,67 kali lipat. Pada item membersihkan dan mengisi jenis

condiment, laying cover, lipatan napkin, mempersiapkan table accesories tidak

terjadi peningkatan.

Berdasarkan hasil yang ada dapat disebutkan bahwa pelaksanaan

Praktek Industri dapat meningkatkan beberapa jenis kompetensi ketrampilan

pelayanan sebelum restoran buka yang dikuasai oleh mahasiswa.
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ii) Pelayanan Selama Restoran Buka (During Opening)

Hasil penelitian ketrampilan pelayanan selama restoran buka sebelum

dan setelah pelaksanaan PI dapat dilihat pada Tabel 85.

Tabel 85. Peningkatan Pelayanan Sebelum Restoran Buka (Pre Opening)
No Pelayanan Selama Restoran

Buka (During Opening)
Kompeten
Sebelum PI

Kompeten
Setelah PI

f % f %
1 menyambut tamu 2 40% 4 80%
2 mengantar tamu 2 40% 4 80%
3 menuangkan air es 5 100% 5 100%
4 mempresentasikan menu 2 40% 4 80%
5 mencatat pesanan 5 100% 5 100%
6 menyajikan hidangan 5 100% 5 100%
7 melakukan clear up 2 40% 5 100%
8 crumbing down 2 40% 5 100%
9 menyajikan coffe or tea 2 40% 5 100%
10 menyampaikan bill 2 40% 5 100%
11 menanggapi keluhan tamu - - 2 40%

Pada Tabel 85 ketrampilan pelayanan selama restoran buka setelah

pelaksanaan PI. Pada item menyambut tamu meningkat sebanyak 2 kali lipat.

Item mengantar tamu meningkat sebanyak 2 kali lipat. Item mempresentasikan

menu meningkat sebanyak 2 kali lipat. Item melakukan clear up meningkat

sebanyak 2,5 kali lipat. Item crumbing down meningkat sebanyak 2,5 kali lipat.

Item menyajikan coffe or tea meningkat sebanyak 2,5 kali lipat. Item

menyampaikan bill meningkat sebanyak 2,5 kali lipat. Item menanggapi

keluhan tamu meningkat sebanyak 2 kali lipat. Pada item menuangkan air es,

mencatat pesanan, menyajikan hidangan tidak terjadi peningkatan.

Berdasarkan hasil yang ada dapat disebutkan bahwa pelaksanaan

Praktek Industri dapat meningkatkan beberapa jenis kompetensi ketrampilan

pelayanan sebelum restoran buka yang dikuasai oleh mahasiswa.
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iii) Pelayanan Setelah Restoran Tutup (After Closing)

Hasil penelitian ketrampilan pelayanan setelah restoran tutup sebelum

dan setelah pelaksanaan PI dapat dilihat pada Tabel 86.

Tabel 86. Peningkatan Pelayanan Setelah Restoran tutup (After Closing)
No Pelayanan Selama Restoran

Buka (During Opening)
Kompeten
Sebelum PI

Kompeten
Setelah PI

f % f %
1 membersihkan peralatan 2 40% 5 100%
2 merapikan peralatan 4 80% 5 100%
3 menyimpanan peralatan 2 40% 5 100%
4 merapikan table acessories 5 100% 5 100%
5 menyimpan table acessories 3 60% 5 100%
6 membersihkan side board 5 100% 5 100%
7 merapikan side board 5 100% 5 100%
8 memberikan laporan 2 40% 5 100%

Pada Tabel 86 ketrampilan pelayanan setelah restoran tutup setelah

pelaksanaan PI. Pada item membersihkan peralatan meningkat sebanyak 2,5

kali lipat. Item merapikan peralatan meningkat sebanyak 1,25 kali lipat. Item

menyimpanan peralatan meningkat sebanyak 2,5 kali lipat. Item menyimpan

table acessories meningkat sebanyak 1,67 kali lipat. Item melakukan

memberikan laporan meningkat sebanyak 2,5 kali lipat. Pada item merapikan

table acessories, membersihkan side board, merapikan side board tidak terjadi

peningkatan.

Berdasarkan hasil yang ada dapat disebutkan bahwa pelaksanaan

Praktek Industri dapat meningkatkan beberapa jenis kompetensi ketrampilan

pelayanan sebelum restoran buka yang dikuasai oleh mahasiswa.
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b) Kompetensi Soft Skill

1) Aspek Interpersonal Intelligence

Hasil penelitian interpersonal intelligence sebelum dan setelah

pelaksanaan PI dapat dilihat pada Tabel 87.

Tabel 87. Peningkatan Interpersonal Intelligence
Kategori Sebelum PI Setelah PI

f % f %
Baik 4 80% 5 100%
Cukup baik 1 20% - -
Kurang baik - - - -
Sangat kurang baik - - - -

Pada Tabel 87 interpersonal intelligence setelah pelaksanaan PI secara

umum meningkat sebanyak 1,25 kali lipat. Berdasarkan hasil yang ada dapat

disebutkan bahwa pelaksanaan Praktek Industri dapat meningkatkan

kompetensi interpersonal intelligence yang dikuasai oleh mahasiswa.

2) Aspek Intrapersonal Intelligence

Hasil penelitian intrapersonal intelligence sebelum dan setelah

pelaksanaan PI dapat dilihat pada Tabel 88.

Tabel 88. Peningkatan Intrapersonal Intelligence
Kategori Sebelum PI Setelah PI

f % f %
Baik 1 20% 4 80%
Cukup baik 3 60% 1 20%
Kurang baik 1 20% - -
Sangat kurang baik - - - -

Pada Tabel 88 intrapersonal intelligence setelah pelaksanaan PI secara

umum meningkat sebanyak 4 kali lipat. Berdasarkan hasil yang ada dapat

disebutkan bahwa pelaksanaan Praktek Industri dapat meningkatkan

kompetensi intrapersonal intelligence yang dikuasai oleh mahasiswa.
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D. Pembahasan

1. Bidang Produksi

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kompetensi hard skill dan soft

skill yang dikuasai oleh mahasiswa serta peningkatannya setelah pelaksanaan PI.

Pengetahuan menu dan resep yang dikuasai oleh mahasiswa sebelum

melaksanakan PI, menunjukkan penguasaan kompetensi dengan kategori yang

beragam mulai dari kategori baik sampai dengan kurang baik. Hal tersebut berarti

bahwa mahasiswa belum sepenuhnya menguasai pengetahuan tentang menu dan

resep. Setelah melaksanakan Praktek Industri kompetensi mahasiswa secara

umum meningkat sebanyak 2 akli lipat.. Jika dilihat dari setiap butir kompetensi

pengetahuan menu dan resep, item menjelaskan syarat resep masakan kontinental

mengalami peningkatan yang cukup banyak setelah mahasiswa melaksanakan

Praktek Industri. Peningkatan ini karena di industri restoran menu dan resep

mengalami perkembangan dengan cepat mengikuti keinginan pasar, sehingga

mahasiswa dapat mempelajari kompetensi ini.

Pengetahuan bahan pangan yang dikuasai oleh mahasiswa sebelum

melaksankan PI, sudah menunjukkkan kategori baik dan tidak terjadi peningkatan

pada kompetensi ini. Dengan demikin mahasiswa telah memiliki pengetahuan

bahan pangan yang cukup untuk dapat melaksanakan praktek kerja di industri. Hal

ini berarti bahwa lembaga pendidikan telah memberikan pengetahuan yang cukup

kepada mahasiswa mengenai pengetahuan tentang  bahan pangan.

Pengetahuan bumbu yang dikuasai oleh mahasiswa sebelum

melaksanakan Praktek Industri rata-rata menunjukkan kategori cukup baik. Hal ini
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berarti bahwa mahasiswa belum memahami dan mengerti mengenai jenis-jenis

bumbu yang diperlukan dalam pengolahan hidangan tertentu. Penguasaan

pengetahuan tentang bumbu setelah pelaksanaan Praktek Industri meningkat

sebanyak 3 kali lipat. Jika dilihat dari item kompetensi pengetahuan bumbu, item

membedakan dan menjelaskan jenis bumbu masakan kontinental mengalami

peningkatan yang cukup banyak setelah mahasiswa melaksanakan Praktek

Industri. Peningkatan ini karena di industri restoran memiliki beragam jenis

hidangan kontinental dengan berbagai pengembangannya, sehingga mahasiswa

dapat mempelajari jenis-jenis bumbu yang diperlukan dalam pengolahan hidangan

tersebut dan mengetahui jenis bumbu yang umumnya digunakan di industri

restoran.

Pengetahuan teknik pengolahan makanan yang dikuasai oleh mahasiswa

sebelum pelaksanaan Praktek Industri rata-rata menunjukkan kategori cukup baik.

Hal ini berarti bahwa mahasiswa belum memahami dan mengerti mengenai teknik

oleh yang digunakan untuk jenis hidangan tertentu. Setelah pelaksanaan Praktek

meningkat sebanyak 3 kali lipat. Jika dilihat dari item kompetensi pengetahuan

teknik pengolahan, item menjelaskan teknik pengolahan makanan kontinental

mengalami peningkatan yang cukup banyak setelah mahasiswa melaksanakan

Praktek Industri. Peningkatan ini karena di industri restoran memiliki beragam

jenis hidangan kontinental, sehingga mahasiswa dapat mempelajari teknik

pengolahan yang diperlukan dalam pengolahan hidangan tersebut.

Pengetahuan peralatan pengolahan makanan yang dikuasai oleh

mahasiswa sebelum pelaksanaan Praktek Industri rata-rata menunjukkan kategori
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baik. Hal ini berarti bahwa mahasiswa sudah memahami dan mengerti mengenai

peralatan pengolahan oleh yang digunakan untuk jenis hidangan tertentu. Setelah

pelaksanaan Praktek Industri penguasaan pengetahuan peralatan pengolahan oleh

mahasiswa meningkat sebanyak 1,25 kali lipat. Hal ini terjadi karena selama

pelaksanaan praktek kerja mahasiswa mengetahui dan mempelajari jenis-jenis

peralatan yang digunakan di industri yang tidak mereka jumpai selama proses

belajar mengajar di lembaga pendidikan

Pengetahuan pengelolaan bahan makanan yang dikuasai oleh mahasiswa

sebelum pelaksanaan Praktek Industri rata-rata menunjukkan kategori kurang

baik. Hal ini berarti bahwa mahasiswa belum memahami mengenai pengelolaan

bahan yang sesuai dengan standar. Penguasaan pengelolaan bahan setelah

pelaksanaan Praktek Industri meningkat sebanyak 2,5 kali lipat. Jika dilihat dari

item kompetensi pengetahuan pengelolaan bahan, item menjelaskan proses

pembelian, penerimaan dan penyimpanan bahan makanan mengalami peningkatan

yang cukup banyak setelah mahasiswa melaksanakan Praktek Industri. Mahasiswa

dapat mempelajari proses standar yang dilakukan oleh perusahaan untuk kegiatan

pembelian, penerimaan dan penyimpanan bahan makanan. Setelah pelaksanaan

Praktek Industri mahasiswa dapat membeli bahan makanan dengan sesuai

kebutuhan, dapat melakukan proses penerimaan bahan dengan mutu yang baik

dan melakukan penyimpanan sesuai dengan jenis bahan makanan.

Pengetahuan kesehatan, keselamatan dan keamanan kerja yang dikuasai

oleh mahasiswa sebelum pelaksanaan Praktek Industri rata-rata menunjukkan

kategori baik, namun masih ada yang menunjukkan kategori sangat kurang baik.
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Hal ini berarti bahwa mahasiswa belum sepenuhnya memahami dan mengerti

mengenai kesehatan, keselamatan dan keamanan kerja. Penguasaan kompetensi

oleh mahasiswa meningkat sebanyak 1,67 kali lipat, karena di industri kompetensi

kesehatan dan keamanan pangan serta area kerja sangat berpengaruh pada produk

yang dihasilkan untuk memberikan kepercayaan kepada kosumen.

Sebelum pelaksanaan Praktek Industri penguasaan ketrampilan

merencanakan, menyusun menu dan resep oleh mahasiswa antara 20% sampai

dengan 40%. Penguasaan kompetensi oleh mahasiswa mengalami  peningkatan

sebanyak 1,5 kali sampai dengan 3 kali lipat. Jika dilihat dari item kompetensi

ketrampilan merencanakan, menyusun menu dan resep, item merencanakan resep

dan menyusun menu kontinental mengalami peningkatan yang cukup banyak

setelah mahasiswa melaksanakan Praktek Industri. Hal ini terjadi karena di

industri menu dan resep mengalami perkembangan dengan cepat mengikuti

keinginan pasar, sehingga mahasiswa dapat mempelajari kompetensi ini dan dapat

melakukan inovasi produk yang sesuai dengan keinginan pasar.

Penguasaan ketrampilan pemorsian hidangan sebelum pelaksanaan

Praktek Industri oleh mahasiswa sebesar 40%. Penguasaan kompetensi oleh

mahasiswa mengalami peningkatan sebanyak 2,5 kali lipat. Mahasiswa mendapat

pengalaman langsung yang berbeda dengan praktek yang umumnya dilakukan di

lembaga pendidikan karena di industri

Penguasaan ketrampilan teknik pengolahan sebelum pelaksanaan Praktek

Industri oleh mahasiswa antara 20% sampai dengan 60%. Penguasaan kompetensi

oleh mahasiswa mengalami peningkatan antara 1,5 kali lipat sampai dengan 2 kali
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lipat. Jika dilihat dari item kompetensi ketrampilan teknik pengolahan, item

mengolah makanan salad mengalami peningkatan yang cukup banyak setelah

mahasiswa melaksanakan Praktek Industri. Peningkatan ini terjadi karena selama

pelaksanaan program praktek kerja mahasiswa terbiasa dengan kegiatan

pengolahan makan sehingga mereka menjadi lebih baik dalam kompetensi ini,

mereka juga sudah dapat memperkirakan teknik pengolahan yang sesuai dengan

jenis hidangan tertentu.

Penguasaan ketrampilan menyajikan hidangan sebelum pelaksanaan

Praktek Industri oleh mahasiswa antara 20% sampai dengan 60%. Penguasaan

kompetensi oleh mahasiswa mengalami peningkatan antara 1,6 kali lipat sampai

dengan 5 kali lipat. Jika dilihat dari item kompetensi ketrampilan menyajikan

hidangan, item menyajikan makanan kontinental, appetizer dan dessert

mengalami peningkatan yang cukup banyak setelah mahasiswa melaksanakan

Praktek Industri. Hal ini terjadi karena cara penyajian hidangan di industri yang

satu dengan yang lain berbeda-beda dan pada umumnya dibuat untuk

meningkatkan selera makan konsumen.

Penguasaan ketrampilan pengelolaan bahan sebelum pelaksanaan Praktek

Industri oleh mahasiswa sebesar 20% sampai dengan 60%. Penguasaan

kompetensi oleh mahasiswa mengalami peningkatan sebanyak 1,6 kali lipat

sampai dengan 4 kali lipat. Pada item pelaksanaan proses pembelian dan proses

penyimpanan mengalami peningkatan yang cukup banyak, karena mutu dan

kualitas bahan serta cara penyimpanan sangat berpengaruh pada produk yang
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dihasilkan sehingga mahasiswa harus dapat melakukan pembelian dan

prnyimpanan bahan sesuai dengan standar.

Penguasaan ketrampilan kesehatan, keselamatan dan keamanan sebelum

pelaksanaan Praktek Industri oleh mahasiswa sebesar 40% sampai dengan 100%.

Hal ini berarti bahwa mahasiswa sudah mengerti sebagian dari ketrampilan dalam

bidang kesehatan, keselamatan dan keamanan makanan dan area kerja

Kompetensi yang dikuasai oleh mahasiswa mengalami peningkatan sebanyak 1,25

kali lipat sampai dengan 2 kali lipat. Pada item pelaksanaan prosedur keselamatan

dan keamanan makanan mengalami peningkatan yang cukup banyak setelah

mahasiswa melaksanakan Praktek Industri, karena kesehatan dan keamanan

makanan sangat berpengaruh pada produk yang dihasilkan sehingga mahasiswa

harus dapat melakukan prosedur keselamatan dan keamanan makanan mulai dari

pemilihan bahan dingga proses penyajian harus sesuai dengan standar.

Kompetensi interpersonal intelligence yang dikuasai oleh mahasiswa

sebelum melaksanakan PI, menunjukkan penguasaan kompetensi dengan kategori

kategori baik. Hal tersebut berarti bahwa mahasiswa sudah menguasai kompetensi

soft skill tentang interpersonal intelligence. Pada kompetensi ini mahasiswa tidak

mengalami peningkatan. Hal ini berarti bahwa lembaga pendidikan telah

memberikan pengetahuan yang cukup kepada mahasiswa mengenai kompetensi

soft skill tentang interpersonal intelligence.

Kompetensi intrapersonal intelligence yang dikuasai oleh mahasiswa

sebelum melaksanakan PI, menunjukkan penguasaan kompetensi dengan kategori

baik. Penguasaan kompetensi intrapersonal intelligence setelah pelaksanaan
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Praktek Industri meningkat sebanyak 1,5 kali lipat. Peningkatan ini terjadi karena

selama pelaksanaan Praktek Industri mahasiswa sudah dapat beradaptasi dengan

lingkungan kerja dan menyesuaikan dengan aturan yang ada.

Jadi secara umum setelah pelaksanaan Praktek Industri penguasaan

kompetensi oleh mahasiswa mengalami peningkatan sebanyak 1,25 kali sampai

dengan 5 kali lipat dengan prosentase sebesar 60% sampai dengan 100%. Hal ini

sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Eko Tristanto (2005) pada

pelaksanaan Praktek Industri mahasiswa Diploma 3 di industri katering bahwa

setelah pelaksanaan Praktek Industri mahasiswa dapat menyelenggarakan pesanan

makanan dalam jumlah besar.

2. Bidang Pelayanan

Pengetahuan tenaga kerja yang dikuasai oleh mahasiswa sebelum

melaksanakan PI menunjukkan penguasaan kompetensi dengan kategori baik.

Penguasaan pengetahuan tentang tenaga kerja setelah pelaksanaan Praktek

Industri meningkat sebanyak 1,67 kali lipat. Peningkatan ini terjadi karena selama

pelakasanaan Praktek Industri mahasiswa mendapat pengetahuan dengan cara

melihat langsung pengetahuan cara menjadi seorang waiter.

Pengetahuan pelanggan yang dikuasai oleh mahasiswa sebelum

melaksanakan PI menunjukkan penguasaan kompetensi dengan kategori cukup

baik. Kompetensi yang dikuasai oleh mahasiswa meningkat sebanyak 1,33 kali

lipat. Peningkatan ini terjadi karena selama pelakasanaan Praktek Industri

mahasiswa secara langsung menghadapi jenis tamu yang beragam yang berasal
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dari berbagai tingkatan usia, tujuan, serta bangsa sehingga mahasiswa terbiasa dan

mengerti cara dan kebiasaan mereka.

Pengetahuan komunikasi yang dikuasai oleh mahasiswa sebelum

melaksanakan PI menunjukkan penguasaan kompetensi dengan kategori cukup

baik. Kompetensi yang dikuasai oleh mahasiswa meningkat sebanyak 4 kali lipat.

Peningkatan ini terjadi karena dalam menghadapi pelanggan mahasiswa harus

dapat berkomuniksi dengan beragam tamu yang datang baik dengan menggunkan

bahasa Indonesaia maupun bahasa asing dengan menggunakan tata cara yang

baik.

Pengetahuan pelayanan secara American Service yang dikuasai oleh

mahasiswa sebelum melaksanakan PI menunjukkan penguasaan kompetensi

dengan kategori baik sebesar 100%. Hal ini berarti bahawa lembaga pendidikan

telah memberikan pengetahuan tentang pelayanan secara American Service

dengan baik.

Pengetahuan peralatan dan perlengkapan penyajian yang dikuasai oleh

mahasiswa sebelum melaksanakan PI menunjukkan penguasaan kompetensi

dengan kategori baik sebesar 100%. Hal ini berarti bahwa lembaga pendidikan

telah memberikan  pengetahuan tentang peralatan dan perlengkapan penyajian

dengan baik karena pada umumnya perlengkapan dan peralatan penyajian yang

digunakan direstoran sama dengan apa yang diajarkan di lembaga pendidikan.

Pengetahuan menu yang dikuasai oleh mahasiswa sebelum

melaksanakan PI menunjukkan penguasaan kompetensi dengan sangat kurang

baik. Hal tersebut berarti bahwa mahasiswa belum menguasai pengetahuan
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tentang menu. Kompetensi yang dikuasai oleh mahasiswa meningkat sebanyak 3

kali lipat.  Peningkatan ini terjadi karena selama pelaksanaan Praktek Industri

mahasiswa harus dapat memberikan penjelasan dan dapat memberikan saran

mengenai menu yang disajikan di restoran kepada tamu.

Penguasaan ketrampilan pelayanan sebelum restoran buka (pre opening)

sebelum pelaksanaan Praktek Industri oleh mahasiswa sebesar 40% sampai

dengan 100%. Kompetensi yang dikuasai oleh mahasiswa meningkat sebanyak

1,67 kali sampai dengan 2,5 kali lipat. Jika dilihat dari item kompetensi

ketrampilan pelayanan sebelum restoran buka, item mempersiapkan side board,

membagikan table cloth, mempersiapkan cutleries, chinawere, dan glasswere

mengalami peningkatan yang cukup banyak setelah mahasiswa melaksanakan

Praktek Industri. Hal ini terjadi karena peralatan yang dipergunakan oleh restoran

yang satu dengan yang lain berbeda sehingga diperlukan table set up yang sesuai

dengan menu dan peralatan yang digunakan.

Penguasaan ketrampilan pelayanan selama restoran buka (during

opening) oleh mahasiswa sebelum pelaksanaan Praktek Industri sebesar 40%

sampai dengan 100%. Kompetensi yang dikuasai oleh mahasiswa meningkat

sebanyak 2 kali sampai dengan 2,5 kali lipat. Peningkatan ini terjadi pada karena

selama pelaksanaan program praktek kerja mahasiswa terbiasa dalam memberikan

pelayanan sehingga menjadi lebih cekatan dalam melaksanakan kegiatan selama

restoran buka.

Penguasaan ketrampilan pelayanan setelah restoran tutup (after closing)

sebelum pelaksanaan Praktek Industri oleh mahasiswa sebesar 40% sampai
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dengan 100%. Kompetensi yang dikuasai oleh mahasiswa meningkat sebanyak

1,25 kali sampai dengan 2,5 kali lipat. Peningkatan ini terjadi karena setelah

pelaksanaan Praktek Industri mahasiswa sudah terbiasa dan harus melakukan

kegiatan setelah restoran tutup.

Kompetensi interpersonal intelligence yang dikuasai oleh mahasiswa

sebelum melaksanakan PI menunjukkan penguasaan kompetensi dengan kategori

kategori baik. Hal tersebut berarti bahwa mahasiswa sudah menguasai kompetensi

soft skill tentang interpersonal intelligence. Pada kompetensi ini mahasiswa

mengalami peningkatan sebanyak 1,25 kali lipat. Peningkatan ini terjadi karena

karena sebelum pelaksanaan Praktek Industri mahasiswa sudah menguasai

sebagian kompetensi interpersonal intelligence sehingga selama pelaksanaan

Praktek Industri mahasiswa dapat berkomuniksi dan menjalin kerja sama secara

lebih baik dengan sesama tenaga kerja maupun dengan atasan.

Kompetensi intrapersonal intelligence yang dikuasai oleh mahasiswa

sebelum melaksanakan PI menunjukkan penguasaan kompetensi dengan kategori

cukup baik. Hal ini berarti bahwa mahasiswa belum cukup menguasai kompetensi

intrapersonal intelligence. Penguasaan kompetensi intrapersonal intelligence

setelah pelaksanaan Praktek Industri secara umum meningkat sebanyak 4 kali

lipat. Peningkatan ini terjadi karena selama pelaksanaan Praktek Industri

mahasiswa sudah mengerti mengenai kemampuannya, sehingga lebih percaya diri

dalam melaksanakan pekerjaannya serta dapat menyesuaikan dengan aturan yang

ada.
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Jadi secara umum pelaksanaan Praktek Industri dapat meningktkan

penguasaan kompetensi oleh mahasiswa sebanyak 1,25 kali sampai dengan 4 kali

lipat dengan prosentase sebesar 40% sampai dengan 100%. Hal ini sesuai dengan

penelitian yang dilakukan oleh Eko Tristanto (2005) pada pelaksanaan Praktek

Industri mahasiswa Diploma 3 di industri katering bahwa setelah pelaksanaan

Praktek Industri mahasiswa dapat melakukan kegiatan pelayanan secara

prasmanan.

Program Praktek Industri dapat meningkatkan kompetensi mahasiswa di

bidang produksi dan pelayanan. Setelah pelaksanaan Praktek Industri mahasiswa

sudah siap sebagai tenaga kerja karena telah memiliki kompetensi hard skill dan

soft skill dibidang produksi dan pelayanan. Hal ini sudah sesuai dengan tujuan

umum dari program Praktek Indutri Fakultas Teknik Universitas Negeri

Yogyakarta.


