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BAB III 

RENCANA PRODUKSI 

 

3.1 Proses Jasa 

 3.1.1 Operasional Base Camp Cookies café 

 Base Camp Cookies café berlokasikan di mall Ciputra World lantai 3 

nomor 1. Base Camp Cookies café dibuka mulai hari Senin hingga Minggu, tanpa 

hari libur. Jam operasional Base Camp Cookies café mengikuti waktu operasional 

dari mall Ciputra World, yakni sebagai berikut: 

1. Pukul 09.00, pegawai diwajibkan datang dan mempersiapkan segala 

 sesuatunya sesuai dengan SOP (Standard Operational Procedure).  

2. Pukul 10.30, pegawai diharuskan sudah siap menyambut kedatangan 

 pengunjung. 

3. Pukul 22.00, waktu bagi pegawai untuk bersiap-siap closing. 

Jumlah tenaga kerja setiap harinya berdasarkan pembagian shift kerja 

seperti berikut ini (Tabel 3.1): 

Tabel 3.1 
Pembagian shift tenaga kerja Base Camp Cookies café 

Shift pertama (1) 
(09.00-16.00) 

Shift kedua (2) 
(16.00-23.00) 

Jumlah Pekerja Jumlah Pekerja 
1 Cashier 1  Cashier 
1 Assistant chef bar 1 Assistant chef bar 
2 Assistant chef pastry 2 Assistant chef pastry 
1 Chef Pastry 1 Chef Pastry 
1 Service 1 Chef Bar 
1 Supervisor 2 Service 

Sumber : data diolah 

Pembagian shift atau jam kerja di Base Camp Cookies café akan selalu mengalami 

rotasi dengan disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Durasi jam kerja setiap shift 
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adalah 7 jam.  Pembuatan jadwal kerja disusun oleh supervisor, dalam hal ini 

supervisor berhak menentukan jadwalnya sendiri tanpa sesuai dengan jadwal 

pembagian shift yang ditetapkan, akan tetapi jam kerja supervisor setiap harinya 

tetap diharuskan tujuh jam kerja. 

 3.1.2 Standard Operational Procedure (SOP) 

3.1.2.1 Standard Operational Procedure (Opening) 

1. Supervisor 

a. Absen dan membaca log book 

b. Memeriksa Absensi (jam kedatangan pegawai) 

c. Memeriksa persiapan keseluruhan kafe 

d. Menyeleksi laporan keuangan (pendapatan) 

e. Menyeleksi kinerja pegawai.  

2. Cashier (Opening) 

a. Absen dan membaca log book 

b. Mengoperasikan mesin uang dan menghitung jumlah uang di 

dalamnya. 

c. Mengerjakan laporan keuangan yang belum terselesaikan. 

d. Menjaga dan membersihkan meja di area kasir. 

3. Service (Opening) 

a. Absen dan membaca log book 

b. Mengambil semua lap milik service section yang telah bersih 

dan kering di steward area. 

c. Lipat rapi semua lap tersebut, simpan pada tempatnya. 
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d. Bilas kain pel yang telah direndam semalam, peras hingga 

kering kemudian simpan pada tempatnya. 

e. Menyalakan semua lampu yang harus dinyalakan sejak pagi, 

termasuk signage lamp dan standing lamp. 

f. Menyalakan semua lampu yang harus dinyalakan sejak pagi, 

termasuk signage lamp dan standing lamp. 

g. Refill semua condiment pada side stand (station). 

h. Isi simple syrup jug dengan simple syrup yang baru dari bar. 

i. Pastikan semua wadah condiment dan semua peralatan, 

termasuk cutleries di side stand selalu dalam keadaan bersih 

dan rapi. 

j. Buka semua pintu dan rolling door. 

k. Menyalakan komputer. 

l. Letakkan semua banner pada tempatnya agar terlihat tamu. 

m. Rapikan posisi semua meja dan kursi. 

n. Bersihkan dan lap ulang semua meja dan kursi, termasuk kaki 

meja dan kaki kursi. 

o. Bersihkan debu dari sofa dengan vacuum cleaner atau dengan 

sapu lidi. 

p. Lap atau bersihkan ulang semua peralatan, benda pendukung di 

service  area seperti standing lamp, banner, flower vase, 

cabinet, side stand, computer, menu, wastafel, dinding kayu, 

kaca-kaca, dan sebagainya. 
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q. Jaga selalu kebersihan di service area selama operasional. 

4. Bar (opening) 

a. Absen dan baca log book 

b. Menyalakan coffee machine dan water boiler (setting suhu di 

80°C) 

c. Susun semua peralatan atau mesin-mesin dan bahan-bahan 

pada tempatnya. 

d. Letakkan semua sendok ukur untuk bahan-bahan sesuai dengan 

 standarnya masing-masing. 

e. Menyalakan cup warmer, setting suhunya di 60ºC. 

f. Isi ice cube container dengan ice cube dari ice machine 

g. Lakukan daily inventory 

h. Minta bahan-bahan yang diperlukan dari gudang/purchasing 

i. Simpan bahan-bahan yang kurang dengan system FIFO (First 

 In First Out) 

j. Cek kembali apakah semua perlengkapan dan bahan-bahan

 tersedia 

k. Bersihkan lantai area bar dan peralatan disekitarnya seperti 

kulkas, freezer dan sebagainya. 

5. Assistant Chef Pastry Kitchen (opening) 

a. Absen dan baca log book. 

b. Menyalakan  panel di pastry seperti gas, oven dan lainnya. 
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c. Susun semua bahan-bahan dan peralatan yang dibutuhkan pada 

 tempatnya. 

d. Isi kembali bahan-bahan yang kurang dalam FIFO (First In 

First Out). 

e. Isi form safety stock untuk dasar pemesanan barang. 

f. Minta/order bahan-bahan yang perlu dipesan kepada 

purchasing. 

g. Cek kembali apakah semua perlengkapan dan bahan-bahan 

telah tersedia. 

h. Bersihkan lantai dan area pastry, jaga selalu kebersihannya 

selama operasional. 

6. Chef Pastry Kitchen (Opening) 

a. Absen dan baca log book. 

b. Berinovasi produk. 

c. Menentukan banyaknya jumlah resep yang perlu di buat dari 

setiap macam menu. 

d. Ikut serta dalam proses pembuatan produk. 

e. Melaporkan hasil kinerja pegawai kepada supervisor. 

f. Ikut andil dalam menjaga kebersihan area pastry kitchen. 

 3.1.2.2 Standard Operational Procedure (Closing) 

1. Supervisor (Closing) 

a. Melakukan kontrol terhadap pegawai dan seluruh peralatan 

listrik kafe 



38 
 

b. Melakukan briefing terhadap dengan seluruh staff malam. 

c. Melaporkan hasil briefing dalam log book dan absen pulang 

2. Cashier (Closing) 

a. Menutup laporan harian ke dalam buku laporan keuangan. 

b. Menghitung seluruh pendapatan harian dan menyimpan kas 

tersebut. 

c. Menghadiri night briefing, mencatat di log book dan absen 

pulang. 

3. Service (Closing) 

a. Bersihkan semua wadah condiment dan semua peralatan pada 

side stand (station) 

b. Cuci simple syrup jug dan keringkan 

c. Lakukan daily inventory untuk semua equipment, menu, dan 

condiment 

d. Matikan computer 

e. Bersihkan dan lap ulang semua meja dan kursi 

f. Matikan semua standing lamp dan signage lamp 

g. Masukkan semua banner ke dalam restaurant area 

h. Masukkan semua meja dan kursi yang berada di luar restaurant 

area 

i. Sapu dan pel semua lantai ruangan 

j. Ganti kantong sampah di garbage bin dengan kantong sampah 

yang baru 
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k. Kumpulkan semua sampah bersama dengan sampah yang lain 

yang akan dibuang oleh steward 

l. Cuci dan sikat semua tray hingga bersih , lalu keringkan 

m. Cuci semua lap yang dipergunakan, peras dengan baik, jemur 

di back area 

n. Periksa steward area, pastikan semua barang milik service 

area, terutama cutleries telah kembali ke service area dan 

disimpan pada tempatnya dalam kondisi sudah bersih dan 

kering 

o. Tutup dan kunci semua pintu dan rolling door 

p. Lakukan final check apakah semua lampu telah mati, semua 

 pintu dan rolling  door telah terkunci, dan semuanya telah 

bersih dan rapi 

q. Matikan semua lampu ruangan di service area 

r. Menulis log book dan absen pulang 

4. Bar (closing) 

a. Matikan cup warmer, keluarkan semua cup yang ada 

didalamnya 

b. Cuci semua bar mat dan keringkan 

c. Cuci semua serbet yang dipergunakan, peras dengan baik, 

jemur di back area. 

d. Bersihkan semua mesin 
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e. Cuci dan simpan semua sendok ukur dan peralatan yang telah 

digunakan 

f. Simpan semua mesin-mesin dan bahan-bahan pada tempatnya 

g. Periksa steward area, pastikan semua barang bar telah kembali 

ke bar dan disimpan pada tempatnya dalam kondisi yang sudah 

bersih dan kering 

h. Lakukan daily equipment inventory 

i. Bersihkan semua area bar termasuk lantai, chiller dan 

drainage 

j. Lakukan final check apakah semua mesin telah mati dan 

semuanya telah bersih dan rapi 

k. Tulis pesan untuk morning shift di log book 

l. Menghadiri night briefing dan menulis hasilnya di log book 

m. absen pulang 

5. Assistant Chef Pastry Kitchen (closing) 

a. Persiapkan bahan-bahan yang akan di gunakan untuk membuat 

produk cookies di keesokan hari. 

b. Cuci semua lap yang dipergunakan, peras dengan baik lalu 

jemur 

c. Kumpulkan semua sampah bersama dengan sampah yang lain 

d. Bersihkan semua mesin 

e. Cuci, bersihkan dan simpan semua peralatan yang telah 

dipergunakan 
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f. Simpan semua bahan pada tempatnya 

g. Lakukan daily inventory mengetahui bahan apa yang sudah 

habis, sehingga shift morning tidak kebingungan. 

h. Bersihkan semua area kitchen termasuk lantai, chiller dan 

freezer 

i. Kunci chiller dan freezer 

j. Matikan semua mesin dan panel yang harus dimatikan 

k. Lakukan final check apakah semua mesin telah mati dan 

semuanya telah bersih dan rapi 

l. Tulis pesan untuk morning shift di log book 

m. Menghadiri night briefing dan menulis hasilnya di log book. 

n. Absen pulang 

6. Chef Kitchen Pastry (closing) 

a. Melakukan pengecekan area kitchen. 

b. Menghadiri night briefing dan menulis di log book 

 

 3.1.3 Proses Penyampaian Jasa (Sequence of Service) 

Base Camp Cookies café akan memberikan pelayanan jasa yang 

memuaskan bagi pengunjung. Standard service yang harus dilakukan oleh 

service staff mulai saat tamu masuk sampai tamu tersebut meninggalkan 

café adalah sebagai berikut :  

1. Ucapkan selamat pagi/siang/sore/malam 

2. Tanyakan ingin dine in atau take away 
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3. Antarkan ke meja 

4. Taking order (terima dan catat pesanan) 

5. Repeat order (ulangi / bacakan pesanan) 

6. Berikan nota putih kepada kasir, nota warna kuning kepada 

pastry (outlet cookies) dan nota merah pada bagian bar (jikalau 

terdapat pengunjung yang pesan di tempat duduk). 

7. Terima pembayaran, periksa jumlah uang sebelum diberikan 

kepada cashier. 

8. Bila menggunakan credit card, antarkan kembali credit card 

dan slip. 

9. Minta tamu menandatangani slip dan kembalian ke cashier. 

10. Antar makanan/minuman ke meja tamu 

11. Ucapkan selamat makan/minum 

12. Angkat piring/gelas kotor setelah meminta izin dari tamu 

13. Ucapkan terima kasih kepada tamu sebelum meninggalkan 

ruangan 

3.1.4 Penggunaan Buku Nota 

 Buku nota yang digunakan oleh Base Camp Cookies café adalah NRC 

rangkap tiga. Dimana satu nota tembusan berwarna kuning akan diserahkan ke 

bagian outlet cookies dan nota tembusan warna merah diserahkan ke bagian 

outlet bar. Nota asli berwarna putih akan diserahkan ke meja kasir untuk 

dimasukkan datanya ke dalam komputer. Outlet bar dikhususkan untuk 

melayani pemesanan minuman kopi, teh, jus dan minuman beralkohol ringan. 
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3.2. Persyaratan Fisik 

a. Lokasi yang mudah dijangkau 

b. Menempati ruangan dengan luas minimal 75m² 

c. Lokasi ruangan yang kedap suara dikarenakan adanya fasilitas panggung 

dan kontestan yang tampil. 

d. Adanya instalasi yang lengkap yakni; listrik, air, telepon serta kran air 

untuk pencucian. 

3.3 Peralatan 

 Peralatan yang diperlukan oleh Base Camp Cookies café sebagai berikut: 

Tabel 3.2 
Daftar peralatan kitchen pastry 

No. Nama Peralatan Pastry Unit Harga/ unit (Rp) Harga Total (Rp) 
1 Mesin oven roti 60 kg/ jam. 

Tipe RFL 24 
1 18.000.000 18.000.000 

2 Mesin mixer horizontal 
kapasitas 23 kg. Tipe mesin 
WHB- 25 

1 6.500.000 6.500.000 

3 Meja kerja kitchen bahan 
stainless stell. Panjang 2 
meter lebar 60cm.  

2 8.000.000 16.000.000 

4 Dish washing 1 10.500.000 10.500.000 
5 Tray 40x60 40 40.000 1.600.000 
6 Kompor gas merek Domo 1 4.800.000 4.800.000 
7 Kulkas 2 pintu 

(60cmx120cm) merek hitachi. 
1 22.000.000 22.000.000 

8 Freezer 1 5.000.000 5.000.000 
9 Dispenser 1 5.000.000 500.000 

10 Pisau Victorynox (1set) 1 1.250.000 1.250.000 
11 Bowl (insert) diameter 10 cm 10 12.000 120.000 
12 Bowl (insert) diameter 15 cm 25 20.000 500.000 
13 Bowl (insert) diameter 20 cm 15 35.000 525.000 
14 Lemari panjang 2 meter dan 

lebar 60 cm 
1 8.000.000 8.000.000 

15 Kereta (roller blind) 1 1.000.000 1.000.000 
16 Pakaian 12 300.000 3.600.000 
17 Timbangan (digital scale) 2 3.500.000 7.000.000 
18 Box 10 1.360.500 13.605.000 
19 Alat kecil pendukung 

pembuatan 
1 4.500.000 4.500.000 

     
 TOTAL   125.000.000 

Sumber: data diolah 
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Tabel 3.2 merupakan daftar peralatan yang digunakan oleh pastry kitchen dalam 

membuat produk. Dana yang dibutuhkan untuk membiayai peralatan kitchen 

pastry sebesar Rp 125.000.000,-. 

Tabel 3.3 
Daftar peralatan bar 

No. Nama Peralatan Bar Unit Harga/ unit (Rp) Harga Total (Rp) 
1 Commercial coffee grinders 1 3.000.000 3.000.000 
2 Commercial coffee machines 1 6.000.000 6.000.000 
3 Coffee station brewers 2 500.000 1.000.000 
4 Automatic Expresso 2 11.500.000 23.000.000 
5 Ice cuber, tipe CR-40 

(kapasitas 32kg/24jam) 
1 10.890.000 10.890.000 

6 Water boiler machines 1 1.110.000 1.110.000 
7 Freezer 1 5.000.000 5.000.000 
8 Kulkas (tanggung) 1 4.500.000 4.500.000 
9 Meja kerja  1 10.500.000 10.500.000 

10 Dih washing 1 10.500.000 10.500.000 
11 Smothie & juice machines 1 8.500.000 8.500.000 
12 Shakes & blends treats 

machines 
1 2.400.000 2.400.000 

13 Flavour ice machines & 
dispensers 

1 7.250.000 7.250.000 

14 Perlengkapan kecil 
pendukung 

 11.350.000 11.350.000 

     
 TOTAL   105.000.000 
     

Sumber : data diolah 

Peralatan bar yang digunakan oleh Base Camp Cookies café digunakan sebagai 

sarana pendukung kinerja dari staff bagian bar. Biaya yang diperlukan untuk 

membeli peralatan bar adalah sebesar Rp. 105.000.000 (Tabel 3.3). 

Tabel 3.4 
Daftar peralatan service 

No. Nama Peralatan Service  Unit Harga/ unit (Rp) Harga Total (Rp) 
1 Gelas 120 90.000 10.800.000 
2 Pakaian 6 350.000 2.100.000 
3 Lemari 100 cm x 50 cm 2 400.000 8.000.000 
4 Taplak meja 50 200.000 10.000.000 
5 Piring kecil 120 40.000 4.800.000 
6 Cash register machines 1 1.500.000 1.500.000 
7 Komputer (toshiba) 1 6.500.000 6.500.000 
8 Show case 1 1.500.000 1.500.000 
 TOTAL   45.200.000 

Sumber : data diolah 
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Base Camp Cookies café merupakan bisnis yang menjual produk cookies dan 

minuman (Tabel 3.4). Untuk itu biaya peralatan service yang diperlukan tidak 

seberapa banyak jika dibandingkan dengan peralatan kitchen pastry, bar dan 

dekorasi kafe. Dana yang dipakai untuk mengoptimalkan kinerja pegawai service 

sebesar Rp. 45.200.000,. 

Tabel 3.5 
Daftar peralatan kafe 

No.  Nama Peralatan Kafe Unit  Harga/ unit (Rp) Harga Total (Rp) 
1 Kursi pengunjung 60 500.000 30.000.000 
2 Meja pengunjung 60 350.000 21.000.000 
3 Kursi Sofa 20 650.000 13.000.000 
4 Karpet 1 25.400.000 25.400.000 
5 Panggung (diameter 3meter) 1 3.000.000 3.000.000 
6 Meja kasir 1 1.500.000 1.500.000 
7 Dekorasi ruang 1 150.000.000 150.000.000 
8 Lampu 15 50.000 750.000 
9 Piano 1 1.500.000 1.500.000 

10 Gitar listrik 1 1.250.000 1.250.000 
11 Microphone 3 300.000 900.000 
12 Sound system 3 1.500.000 4.500.000 

     
 TOTAL   252.800.000 

Sumber : data diolah 

Untuk menyesuaikan konsep yang diinginkan konsumen dan pemilik, maka Base 

Camp Cookies café memerlukan penambahan fasilitas dan perubahan desain 

ruang yang mengesankan bagi pengunjung. Dana yang digunakan oleh Base 

Camp Cookies café sebesar Rp. 252.800.000,- (Tabel 3.5). 

 

3.4 Pemasok 

 Pemasok bahan baku bagi Base Camp Cookies café berasal dari: 

1. Sinar Young, telepon 031-5345379, Jl. Kedungdoro No. 24-26 

Surabaya. sebagai supplier bahan baku yang berhubungan dengan 

tepung-tepungan, seperti: tepung terigu merek segitiga biru, tepung 
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terigu roda biru, tepung maizena, tepung tapioca, baking powder, 

baking soda dan instant yeast.  

2. Toko 8, telepon 031-5015877, Jl. Pucang Anom Timur 8 Surabaya. 

Sebagai tempat supplier untuk bahan baku, seperti: coklat, kopi, 

chocolate powder, gula dan sebagainya.  

3. Toko CITRA MANDALA (OFFICE EQUIPMENT), Jl. Dr. Wahidin, 

Surabaya. Sebagai supplier untuk peralatan seperti: telepon, jam 

dinding, lemari, lampu, mesin absensi, mesin uang (cash register), 

komputer dan sebagainya.  

4. Toko AERO (FOOD MACHINERY & KITCHEN EQUIPMENT).  

 Jl. Bubutan 82 A Surabaya, 031-3552293. Sebagai supplier peralatan 

pendukung yang dibutuhkan oleh bagian service, bar dan pastry. 

Peralatan tersebut seperti, gelas, bowls, piring, dan sebagainya. 

5. Rephie furniture, Jl. Puri Sentra Raya I/ 20, Citraland-Surabaya, 

085731887475. Sebagai penyedia pembuatan mebel mulai dari meja, 

kursi, panggung, penataan ruang hingga dekorasi ruang. 

6. PT. Mesin Maksindo, telepon 0341-4345981, Jl. Ruko Laguna Kav 6-

7, Malang -  Jawa Timur. sebagai penyedia peralatan mesin yang 

dibutuhkan untuk keperluan pastry dan bar.   

 

3.5 Bahan Baku 

 Base Camp Cookies café bergerak di bidang kuliner, tentu saja untuk 

membuat produk makanan (cookies) membutuhkan bahan baku atau bahan dasar. 
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Persediaan bahan baku dikoordinasi oleh pastry staff, bar staff dan service staff 

yang mana nantinya data tersebut diserahkan kepada supervisor untuk dipesankan 

pada supplier. Tugas dari pastry staff dan bar staff hanya sebatas memeriksa 

persediaan bahan untuk pembuatan produk makanan dan minuman. Service staff 

memeriksa persediaan yang berhubungan dengan perlengkapan service, seperti; 

kain, tissue, sabun pembersih dan sebagainya. 

 Dalam memesan bahan baku dapur, seorang pastry staff dan bar harus 

memperkirakan dan memastikan bahwa bahan tersebut dapat mencukupi 

keperluan produksi selama satu minggu, perkiraan tersebut dapat diestimasi dari: 

1. Target yang sudah ditetapkan. Target tersebut dapat dilihat dari  

perkiraan rata-rata jumlah pengunjung yang datang setiap harinya. 

biasanya jumlah pengunjung di hari senin – kamis cukup sedikit jika 

dibandingkan dengan hari jumat – minggu. Untuk itu seorang staff  

harus memperkirakannya.  

2. Rata-rata menu yang sering di pesan oleh pengunjung, dari sana akan 

diketahui mengenai bahan mana yang perlu di pesan lebih banyak. 

3. Tahan atau tidaknya bahan tersebut disimpan selama berhari-hari, 

jikalau bahan tersebut tidak layak maka akan dilakukan pemesanan 

secara harian untuk bahan tertentu . 
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3.6 Tenaga Kerja (SDM) 

 Mencari sumber daya manusia (pegawai) yang sesuai dengan keinginan dan 

kemajuan perusahaan sangatlah penting, oleh karena itu Base Camp Cookies café 

telah membuat dan menetapkan  persyaratan sebagai berikut:  

1. Supervisor 

a. Pendidikan minimal S1. 

b. Memiliki pengalaman kerja minimal 3 tahun di bidang yang sama. 

c. Berusia maksimal 35 tahun.  

d. Memiliki kemampuan berbahasa Inggris pasif yang baik.  

e. Berjiwa kepemimpinan, jujur, kreatif, rajin, dan ulet.  

2. Cashier.  

a. Pendidikan minimal lulus SMA. 

b. Berusia antara 21-28 tahun   

c. Mengerti tentang keuangan.  

d. Dapat menggunakan mesin cash register. 

e. Jujur, tekun, teliti, dan terampil.  

f. Memiliki pengalaman kerja minimal 1 tahun di 

bidang yang sama. 

3. Cleaning Service 

a. Pendidikan minimal lulus SMA.  

b. Memiliki pengalaman kerja minimal 1 tahun di bidang yang sama. 

c. Berusia antara 20-25 tahun. 

d. Rajin, ulet, terampil, dan jujur. 
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4. Chef 

a. Berpendidikan minimal lulus D3 perhotelan.  

b. Memiliki pengalaman kerja minimal 3 tahun di bidang yang sama. 

c. Dapat membuat makanan dan minuman  

d. Memiliki kekreatifan dalam mengolah dan menyajikan makanan,  

e. Berdedikasi tinggi, terampil, ulet, dan rajin.  

f. Berusia maksimal 35 tahun.  

5. Assistant Chef 

a. Berpendidikan minimal SMK Tata Boga.  

b. Memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun di bidangnya.  

c. Dapat membuat produk cookies 

d. Berusia antara 20-25 tahun.  

e. Rajin, ulet, dan terampil.  

6. Service 

a. Berpendidikan minimal lulus SMU.  

b. Memiliki pengalaman kerja minimal 1 tahun di bidangnya.  

c. Berusia antara 20-25 tahun. 

d. Rajin, ulet, terampil, dan jujur. 

 

 

 

 


