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BAB III 

RENCANA PRODUKSI 

3.1 Proses Jasa 

Jam buka dari All D’more café adalah: 

1. Persiapan pukul 09.00

2. Untuk konsumen mulai dibuka:

Senin–Kamis : pukul 11.00 s/d 22.00

Jumat–Minggu : pukul 11.00 s/d 23.00

Untuk konsumen yang datang setiap hari Senin–Kamis, All D’more café 

memberikan diskon khusus sebesar 20% untuk menu makanan dengan pembelian 

minimum sebesar Rp.100.000,- tetapi promo ini hanya berlaku untuk konsumen 

yang makan ditempat. Tetapi promo ini hanya akan berlaku selama 3 bulan 

pertama sejak dibukanya All D’more café. Lewat dari 3 bulan tersebut All D’more 

café hanya akan memberikan voucher senilai Rp.50.000,-bagi pelanggan yang 

telah melakukan pembelian minimum Rp.100.000,-. 

Proses penyampaian jasa dari All D’more café adalah sebagai berikut: 

a. Waiter menunggu di sekitar pintu untuk memberikan sambutan

kepada konsumen dan membantu membukakan pintu bagi konsumen.

Setelah konsumen masuk, waiter tersebut akan bertanya kepada

konsumen apakah akan makan disana atau take away. Bila konsumen

memilih untuk take away maka waiter akan mengantarkan konsumen

kepada kasir dan mempersilahkan konsumen untuk memesan. Apabila
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konsumen memilih untuk makan ditempat maka waiter perlu 

mengklarifikasi apakah konsumen ingin menggunakan fasilitas 

karaoke atau tidak dan ruangan dari suasana mana yang diinginkan 

oleh konsumen. Setelah mengetahui pilihan daripada konsumen maka 

waiter akan mengantarkan konsumen ke salah satu ruangan yang 

diinginkan konsumen atau yang sedang kosong. Setelah itu waiter 

memberikan buku menu dan meninggalkan konsumen untuk 

sementara agar konsumen dapat memilih terlebih dahulu. Konsumen 

setelah mengetahui pilihannya dapat memanggil waiter dengan 

memencet bel yang disediakan di dalam ruangan yang akan 

memberitahu waiter yang akan datang dan mencatat pesanan dari 

konsumen tersebut. 

b. Untuk pencatatan pesanan, nota yang digunakan All D’more café 

terdiri dari kertas NRC rangkap 2 dimana nota tembusan oleh pelayan 

akan diberikan ke bagian dapur sedangkan nota asli akan diberikan 

kepada kasir untuk pembayaran. Dengan demikian bagian dapur dan 

bagian kasir akan memiliki bukti pesanan yang sama sehingga akan 

memudahkan untuk mengontrol dan mengecek ulang pesanan yang 

ada. 

c. Untuk konsumen yang menginginkan menggunakan layanan karaoke 

maka pelayan akan mengaturkan segala sesuatu yang dibutuhkan agar 

konsumen dapat berkaraoke. 
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d. Setelah pesanan telah selesai dibuat maka pelayan bertugas untuk 

mengantarkan makanan kepada konsumen dengan sopan. 

e. Bila konsumen telah selesai menikmati hidangan yang disediakan dan 

ingin membayar, maka konsumen dapat memanggil waiter melalui bel 

yang tersedia ataupun langsung menuju ke kasir untuk melakukan 

pembayaran.  

 

 Pelayanan dari All D’more café diatur sebaik mungkin sehingga 

diusahakan setiap pesanan konsumen akan selesai dengan cukup cepat tetapi 

tentunya dengan tidak mengurangi kualitas dan standar awal dari hidangan yang 

disajikan. Untuk pembayaran, All D’more café menerima pembayaran baik secara 

tunai maupun melalui kartu debit bank BCA. 

 

3.2 Persyaratan Fisik 

Persyaratan fisik didirikannya All D’more café adalah: 

1. Lokasi yang mudah dijangkau oleh konsumen (strategis). 

2. Menempati ruangan dengan luas minimal 75m² dan bertingkat karena 

café ini akan dipisah menjadi beberapa ruangan sehingga 

membutuhkan jarak dan space yang cukup besar. 

3. Lokasi ruangan yang kedap suara dikarenakan adanya fasilitas karaoke 

yang disediakan  All D’more café. 

4. Adanya instalasi lengkap yang terdiri dari listrik, air, dan telepon serta 

kran air untuk pencucian 
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3.3 Peralatan 

Peralatan yang diperlukan adalah lemari es, blender, oven, meja pengunjung, 

kursi, meja dapur, lemari dapur, lemari display hidangan, cash register, air 

conditioner, peralatan karaoke dan perlengkapannya dan lain–lain. Sedangkan 

perlengkapan yang dibutuhkan untuk melayani pengunjung adalah berbagai jenis 

piring untuk sajian hidangan, gelas, sendok, garpu, pisau roti. 

 

3.4 Pemasok / Supplier 

Pemasok yang dipakai oleh All D’more café untuk membantu kinerja 

penjualan dan persediaan yang ada, adalah: 

1. Igor’s Pastry, Jalan Biliton 55 Surabaya (roti, pudding, ice cream, 

cake). 

2. Igloo Ice, Jl. Kendangsari III / 38 Surabaya (es batu). 

3. PT. Diamond Cold Storage, Jl. Rungkut Industri III / 53 Surabaya 

(milk). 

Pilihan pemasok ini didasarkan dari varietas yang ditawarkan oleh 

pemasok tetapi dengan tidak melupakan kualitas dan kemampuan dari pemasok 

untuk menunjang kinerja All D’more café.  
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3.5 Bahan Baku 

All D’more café menjual produk berupa makanan dan minuman. Untuk hal 

tersebut tentunya membutuhkan beberapa bahan yang harus dibeli dan 

dipersiapkan sebelumnya sehingga makanan dan minuman yang dijual dapat tetap 

tersedia dan memuaskan konsumen yang datang. 

Bahan baku yang diperlukan oleh All D’more café untuk beberapa makanan 

dan minuman yang ditawarkan dipesan oleh manager yang berlaku sebagai bagian 

purchasing karena bertugas untuk mengontrol dan memastikan bahwa All D’more 

café beroperasi dengan baik. Persediaan disesuaikan dengan kebutuhan yang ada 

dengan perkiraan yang sekiranya dapat mencukupi keperluan produksi selama 

satu minggu, kecuali apabila terjadi: 

1.  Jumlah pembeli yang datang melebihi target yang telah diperkirakan, 

atau persediaan yang disediakan habis sebelum waktunya. Untuk 

mengatasinya, All D’more café akan mengadakan pengecekan atas bahan 

baku yang dimiliki setiap harinya dan memesan bahan baku dengan 

menambah beberapa porsi dari yang dibutuhkan sehingga All D’more 

café tidak akan kekurangan bahan, dapat melakukan pembelian sebelum 

terlambat, dan dapat terus beroperasi, 

2.  Bahan baku yang dibeli atau disediakan mudah busuk sehingga pada saat – 

saat tertentu telah menjadi busuk dahulu sehingga akan menyebabkan 

kurangnya bahan baku. Untuk mengatasinya diusahakan All D’more café 

akan membeli setiap tiga atau empat hari untuk bahan – bahan tersebut 
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sehingga kualitas dari bahan baku yang digunakan akan tetap terjamin dan 

tetap segar. 

 

3.6 Tenaga Kerja (SDM) 

Latar belakang dari suatu tim manajemen adalah hal yang sangat penting, 

karena latar belakang dapat memberikan gambaran sejauh manakah kinerja 

seseorang dan potensi yang dimilikinya. Latar belakang yang diperlukan untuk 

dapat bekerja sama menjadi tim manajemen dari All D’more café adalah: 

1. Manager 

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. 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. 

3. Cashier  

a. Pendidikan minimal lulus SMA. 

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

c. Dapat menggunakan mesin cash register. 
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d. Mengerti tentang keuangan. 

e. Berusia anatara 20-25 tahun. 

f. Jujur, tekun, teliti, dan terampil. 

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 yang diperlukan dengan 

bahan yang telah disediakan. 

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 cake, roti, dessert, dan minuman sesuai dengan 

yang dibutuhkan menggunakan bahan yang telah disediakan. 

d. Berusia antara 20-25 tahun. 

e. Rajin, ulet, dan terampil. 

6. Waiter/ Waitress 

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. 


