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BAB III 

RENCANA PRODUKSI 

3.1 PROSES JASA ( ALUR / PROSES PENYAMPAIAN JASA ) 

Alur penyampaian proses jasa mulai dari pesanan diterima hingga acara 

dilangsungkan, dapat dirangkum sebagai berikut : 

1. Konsumen dapat menelpon ke bagian marketing kami untuk

mengadakan konsultasi ataupun meeting mengenai acara yang akan

dibuat. Setelah deal, maka konsumen diharuskan memberi Down

Payment sebesar 10%, dan sisanya harus dilunasi sehari sesudah

acara dilangsungkan.

2. Setelah acara sudah dapat dipastikan, marketing manager kami

akan berkonsultasi dengan Field manager untuk memberi tahu

jadwal dan  apa saja yang harus dipersiapkan, agar Field manager

kami dapat mengatur bawahannya untuk acara tersebut.

3. Semua bahan makanan yang digunakan dipersiapkan pada H – 1

untuk menjaga kesegaran bahan yang digunakan, dan bahan

tersebut akan diolah pada hari H saat subuh / pagi hari hingga

menjadi makanan setengah matang.

4. Makanan akan diolah hingga makanan siap saji saat di lokasi acara.

5. Saat acara berlangsung, pihak BBQ maker akan menyediakan

mystery guest yang akan menilai apa saja yang kurang dari

pelayanan BBQ maker.
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6. Setelah acara selesai, dan pembayaran selesai, bagian PR dari BBQ 

maker yang akan berkonsultasi dengan konsumen untuk 

mengetahui apa saja kekurangan BBQ maker dan apa saja masukan 

dari konsumen, hingga lain waktu pihak BBQ maker dapat 

melayani dengan lebih baik. 

 

3.2 PERSYARATAN FISIK 

Ada beberapa persyaratan fisik dari pihak BBQ maker untuk menjaga 

peralatannya tetap bagus : 

1. Sebelum dan sesudah acara berlangsung, peralatan berat yang 

digunakan ( alat panggang dan peralatan kecil - kecilnya ) harus 

dipoles dan dibersihkan hingga bersih. 

2. Tempat penyimpanan barang yang tidak boleh lembab dan semua 

peralatan dan perlengkapan harus ditutup dan ditata dengan rapi, 

agar mudah dicari dan tetap bersih saat akan diguanakan. 

3. Pencucian alat harus sampai bersih dan pada saat disimpan harus 

benar – benarkering, sehingga tidak berkarat dan meninggalkan 

bau - bau tidak sedap. 

4. Kendaraan yang digunakan untuk mengangkut barang adalah mobil 

box dan mobil box tersebut harus dibersihkan minimal 3 hari 

sekali, agar didalam box tidak berbau. 
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3.3 PERALATAN 

Ada beberapa peralatan wajib dari BBQ maler yang harus dipenuhi : 

1. Pemanggang (Griller) 

2. Kitchen Set 

3. Meja, kursi beserta taplak meja kursi  

4. Alat pel dan sapu 

5. Cutleries 

6. Seragam 

7. Mobil box 

 

3.4 BAHAN BAKU 

Untuk bahan baku sendiri, BBQ maker memiliki prinsip bahwa 

BBQ maker akan selalu menggunakan bahan yang selalu fresh, yang 

berarti bahan-bahan yang digunakan oleh BBQ maker akan dibeli sehari 

sebelum hari H, dan akan dimasak menjadi bahan setengah jadi beberapa 

jam sebelum acara akan dilaksanakan. Sehingga saat acara akan 

dilaksanakan, pihak BBQ maker dapat menyajikan makanan yang masih 

segar ataupun fresh. 

 

3.5 SUPPLIER 

Untuk supplier sendiri, BBQ maker tidak menggunakan salah satu 

supplier tetap, hal ini dikarenakan BBQ maker tidak menstock barang 

dalam jumlah tertentu. Hal ini karena BBQ maker tidak memiliki tempat 
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untuk menyimpan bahan baku tersebut, selain itu BBQ maker juga selalu 

menggunakan bahan yang segar. Oleh karena itu pihak BBQ maker tidak 

mengambil supplier tetap yang dapat memberi keringanan untuk 

pembayaran, misalnya pembayaran dilakukan akhir bulan ataupun 

keringanan lainnya. Karena BBQ maker baru akan mengambil bahan 

hanya pada saat akan ada acara.  

Bahan baku BBQ maker sendiri, karena tidak memiliki supplier 

maka BBQ maker akan membeli bahan dari pasar-pasar setempat. Tidak 

hanya di satu pasar, tetapi beberapa pasar yang memiliki keistimewaan 

sendiri-sendiri. Misalnya: pasar Genting dengan spesialisasi ayam yang 

masih segar, pasar timur untuk sayur-sayurannya, dan lain-lain. 

 

3.6 TENAGA KERJA 

Untuk tenaga kerja yang dibutuhkan, pihak BBQ maker akan 

mempekerjakan tenaga casual atau sering disebut tenaga kerja cabutan. 

Kecuali untuk koki dan decorator. Untuk koki dan decorator, pihak BBQ 

maker akan mengadakan kerja sama dengan beberapa orang. Jumlah 

ataupun banyaknya pekerja yang akan digunakan tergantung dari berapa 

jumlah tamu yang akan diundang dan berapa menu yang akan disajikan. 

Dengan rincian pekerja yang dibutuhkan sebagai berikut : 

1. Koki   : @ Rp 300.000,- 

2. Waiter / waitrees : @Rp 100.000,- 

3. Cleaning Service : @Rp 100.000,- 
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4. Bartender  :  @Rp 100.000,- 

Semua tenaga kerja di atas merupakan tenaga casual dan dapat dipanggil kapan 

saja. Dengan syarat sebagai berikut : 

1. Chef    

a) Memiliki pengalaman bekerja minimal 1 tahun di hotel ataupun 

restaurant. 

b) Berpengalaman dalam hal BBQ Grill. 

c) Dapat bekerja dengan cepat. 

d) Mengetahui dan dapat menerapkan Food Hygiene. 

e) Ramah dan dapat menjawab pertanyaan tamu (berhubung koki akan 

meng grill masakan di depan para tamu.). 

f) Rapi, Well groming. 

 

2. Waiter / Waitrees  

a) Memiliki pengalaman kerja di bidang service. 

b) Penampilan menarik. 

c) Dapat berkerja dengan cekatan . 

d) Tidak mudah gugup dan dapat melayani tamu dengan baik. 

e) Selalu tersenyum dan ramah pada tamu. 

f) Mau bekerja. 

g) Tepat waktu dengan schedule. 
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3. Cleaning Service 

a) Well Groming, rapi dan sopan. 

b) Dapat bekerja dengan cekatan. 

c) Mau bekerja keras. 

 

4. Bartender 

a) Memiliki pengalaman kerja di bidang ini. 

b) Dapat melakukan juggling / show. 

c) Mengerti mengenai food hygiene. 

d) Penampilan menarik, rapi. 

e) Ramah dan selalu tersenyum pada tamu. 


