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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perkembangan industri pariwisata di Indonesia saat ini sangatlah pesat 

baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan lokal memiliki 

kecenderungan untuk melakukan perjalanan wisata yang akhirnya 

menimbulkan peluang serta tantangan untuk mengembangkan sektor 

pariwisata di Indonesia, khususnya dari sisi penyedia sarana pariwisata, 

seperti jasa perjalanan wisata, hotel, rumah makan/restoran dan sebagainya 

(Wulandari, 2015).  

GAMBAR 1 

Jumlah Kunjungan Bulanan Wisatawan Mancanegara Tahun 2018-2019 

 

 

 

 

 

 

  

                        
                         Sumber: Badan Pusat Statistik (2019) 

 

Melalui Gambar 1, terjadi peningkatan jumlah wisatawan mancanegara 

yang datang ke Indonesia pada 2018 dan 2019. Hal ini akan mempengaruhi 

peningkatan permintaan akan barang dan jasa pariwisata, salah satunya usaha 
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restoran/rumah makan. Rumah makan/restoran adalah suatu operasi layanan 

makanan yang mendatangkan keuntungan dari penjualan makanan atau 

minuman kepada individu-individu atau tamu-tamu (Ninemeyer dan Hays, 

2010). Rumah makan/restoran juga merupakan salah satu bagian penting 

dalam gaya hidup (Walker, 2017).  

GAMBAR 2 

Perkembangan Usaha Restoran/Rumah Makan Berskala Menengah dan Besar 

Tahun 2007-2012 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Sumber: Badan Pusat Statistik (2012) 

Dari data tabel di atas dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan 

jumlah rumah makan/restoran berskala menengah dan besar setiap tahunnya. 

Restoran/rumah makan yang berada di dalam sebuah hotel akan dikelola oleh 

departemen food and beverage. Departemen food and beverage bertanggung 

jawab untuk menyiapkan dan menyajikan makanan dan minuman kepada 

para tamu baik di hotel maupun di luar hotel (Mertayasa, 2012).  

Semakin banyaknya jumlah restoran maka pelayanan yang diberikan 

kepada tamu akan semakin bervariasi. Pelayanan kepada tamu dimulai dari 

saat tamu masuk ke dalam restoran hingga tamu meninggalkan restoran. 
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Dalam memberikan pelayanan kepada tamu, pramusaji dituntut untuk 

memenuhi segala keinginan tamu dan kepuasan tamu akan pelayanan yang 

diberikan oleh pramusaji sangat ditentukan dari bagaimana cara pramusaji 

melayani tamu tersebut selama tamu berada di restoran (Yusnita dan 

Yulianto, 2013 h.67).  

Kualitas pelayanan yang baik akan meningkatkan kepuasan tamu. 

Ketika tamu merasa puas, maka tamu akan memberikan kesan yang baik pula 

terhadap restoran tersebut. Kesan baik ini lah yang menjadi hal penting dalam 

persaingan industri food and beverage yang saat ini sudah semakin memanas. 

Hal ini pula yang akan menentukan maju atau mundurnya sebuah restoran 

karena tamu adalah segala-segalanya di dalam industri ini. Oleh karena ini 

pelayanan yang maksimal sangat diperlukan untuk merealisasikan hal 

tersebut. Diperlukan tenaga kerja yang telah memahami seluruh aspek-aspek 

mengenai pelayanan makan dan minum serta mendapatkan pelatihan yang 

baik untuk menunjang kualitas dari pelayanan (Yusnita dan Yulianto, 2013 

h.68).  

Data yang diperoleh berdasarkan survei dengan melakukan wawancara 

tatap muka dengan 145 dengan mahasiswa yang belum memperoleh gelar 

sarjana di bidang pelayanan makan dan minum mengatakan bahwa memiliki 

gelar atau pengetahuan mengenai pelayanan makan dan minum sangat 

mempengaruhi lamanya kontrak kerja yang diberikan oleh perusahaan.  

(Kocaman, 2016) 

Penjelasan di atas memberikan masukan tentang pentingnya seorang 

pramusaji memahami seluruh aspek-aspek yang mendasar mengenai 
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pelayanan makan dan minum, oleh karena itu sebuah buku teks yang berjudul 

Pengetahuan Dasar Pelayanan Makan dan Minum ini diharapkan dapat 

menjadi panduan pengetahuan dasar akan pelayanan makan dan minum. 

Buku teks adalah sebuah buku yang mengandung suatu deskripsi materi 

mengenai suatu topik yang disusun secara sistematis (Muslich, 2010).  

Berawal dari latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk membuat 

buku tentang pelayanan makan dan minum dalam Bahasa Indonesia. Saat ini 

ketersediaan buku mengenai pelayanan makan dan minum masih sangat 

minim di pasaran, sehingga diharapkan buku ini dapat berkontribusi 

memberikan pengetahuan kepada masyarakat. Target pembaca untuk buku ini 

adalah orang-orang dengan rentang usia 19 hingga 27 tahun yakni mahasiswa 

dan orang-orang yang hendak terjun ke dalam industri pelayanan makan dan 

minum.  

 

B.   Tujuan Pembuatan Buku    

Tujuan dari pembuatan buku ini adalah sebagai berikut. 

1. Untuk menyediakan informasi dasar mengenai tata cara pelayanan makan 

dan minum di dalam suatu restoran.  

2. Untuk dapat dijadikan sebagai acuan untuk pembelajaran mata kuliah 

Operasional Tata Hidangan Makanan dan Minuman mahasiswa, serta 

orang-orang yang hendak terjun ke dalam industri pelayanan makan dan 

minum.  

 

 


