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ABSTRACT 
 

     Setelah magang di The Hoek Café and Lounge sebagai pramusaji, 
saya memutuskan untuk membahas tentang tampilan menu yang kurang 
menarik bagi tamu yang baru pertama kali datang serta cara-cara untuk 
mengatasinya. Berdasarkan pengalaman magang di The Hoek Café and 
Lounge, tampilan menu yang kurang menarik tersebut disebabkan oleh 
tidak adanya foto makanan di dalam menu, tidak semua menu memiliki 
penjelasan mengenai makanan tersebut, dan juga menu tersebut tidak 
dilengkapi dengan warna yang menarik. 
     Saya menganalisis sebab dan akibat dari kurang menariknya tampilan 
menu makanan di The Hoek Café and Lounge dan juga memberikan 
beberapa pilihan solusi disertai dampak positif dan dampak negatif yang 
dapat terjadi. Dampak positif yang dapat terjadi antara lain pembeli dapat 
melihat contoh makanan melalui foto, tertarik untuk membeli makanan dan 
pramusaji dapat mempengaruhi pembeli untuk membeli lebih banyak lagi 
makanan di The Hoek Café and Lounge. Sedangkan dampak negatif yang 
dapat terjadi antara lain harga untuk membuat tampilan menu yang 
menarik relatif mahal, pembeli akan hanya memperhatikan menu spesial, 
dan memakan waktu yang banyak jika pramusaji menjelaskan bahan-
bahan dan kelebihan dari masing-masing makanan yang ada. 
     Setelah mempertimbangkan situasi dan berbagai dampak yang dapat 
terjadi, maka pilihan terbaik untuk mengatasi masalah tersebut adalah 
dengan mengkombinasikan dua dari tiga solusi yang saya berikan, yaitu 
membuat menu yang disertai foto dan penjelasan menarik dan bahan-
bahan makanan serta melatih pramusaji untuk menjelaskan kelebihan-
kelebihan dan bahan-banan makanan dan minuman. Kombinasi dari 
kedua solusi tersebut hendaknya dapat menarik konsumen untuk membeli 
lebih banyak makanan dan minuman di The Hoek Café and Lounge. 
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