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MAKANAN BAIK  

& MAKANAN BERKUALITAS BAIK  

(GOOD FOOD & GOOD QUALITY PRODUCT)  
 
Contoh penggunaan dan penerapan program food-safety dalam operasional jasa boga. 

 
PERSONALIA  PENYIMPANAN  PERALATAN DAN PERKAKAS  

 
1. Pelatihan dan edukasi   

2. Kebersihan dan kesehatan 

karyawan serta pencegahan 
penyakit  

3. Praktek higienis  

- Mencuci tangan 

- Mengenakan pakaian dan 

perlengkapan higienis untuk 
menjaga makanan  

- Kebersihan pakaian 

- Kesehatan pribadi dan 

pencegahan penularan 
penyakit 

 

- Pengontrolan temperatur   

- Pembersihan  

- Rotasi inventaris (stok bahan) 

- Perawatan   

- Reparasi  

- Alat ukur temperature 

PERENCANAAN MENU PERSIAPAN FASILITAS DAPUR 

 

- Pengembangan resep dan 

peninjauan terhadap potensi 

bahaya bakteri dan kontaminasi 
terhadap makanan  

- Pengembalian kondisi makanan kedalam kondisi 

semula (thawing).   

- Penerapan standar penanganan makanan dalam 

suhu yang sesuai.  

- Pencegahan kontaminasi silang.  

 

- Lantai  

- Tembok  

- Atap dan cerobong  

- Mesin-mesin dapur 

PEMBELIAN PELAYANAN  PENGONTROLAN BAHAN KIMIA 

 
- Relasi dengan vendor  

- Spesifikasi bahan 

- Penghidangan dan penyajian   

- Menjaga kondisi makanan siap saji  

- Memantau unit self-service yang digunakan 

pelanggan  

- Rentang waktu dan temperatur 

- Perawatan (maintenance)  

- Menangani makanan sisa 

 

- Acuan keamanan Material Safety Data 

Sheet (MSDS)   

- Acuan penyimpanan  

- Acuan pembuangan 

PENERIMAAN  PEMBERSIHAN, SANITASI DAN 

PENCUCIAN PERALATAN  

 

PENGONTROLAN HAMA  

- Temperatur  

- Standar kualitas  

- Inspeksi 

- Pembuangan sampah   

- Pencucian secara manual  

- Pencucian menggunakan mesin  

- Peralatan dalam keadaan bersih dan pada 

tempatnya (CIP: clean in place-equipment)  

- Tempat persiapan makanan dalam keadaan steril 

- Tindakan preventif   

- Menyewa lembaga yang khusus 

menangani hama dalam restoran 
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Alat pengukuran temperatur. Tersedianya alat pengukuran temperatur seperti termometer, 

sangat penting untuk memastikan bahwa suhu makanan dipantau dengan benar. 

 
Termometer dapat digunakan untuk memeriksa penerimaan barang (makanan) untuk didinginkan dan dijaga 

selama fase penyimpanan, produksi, pengolahan, dan penyajian. Penggunaan termometer dalam operasional jasa 

boga sangat direkomendasikan oleh asosiasi sanitasi makanan internasional untuk menghasilkan kualitas 

makanan prima.  

 

Contoh Program Analisis Bahaya dan Pengendalian Titik Kritis (HACCP) 

Hazard Analysis & Critical Control Point (HACCP) 
Proses  Bahaya   Tindakan 

pencegahan dan 

batas aman  

 

Proses 

pemantaua

n  

Tindakan 

Koreksi 

 

Pencatatan  Verifikasi  

 

Penerimaan 

 

Kontaminasi 

bakteri, 

kontaminasi 

fisik  

 

1. Makanan beku harus 

diterima pada 

kondisi suhu tidak 

lebih dari 0 derajat 
Fahrenheit   

2. Semua produk 

penyimpanan lemari 
pendingin, seperti 

daging segar, produk 

susu, daln lainnya 
harus diterima pada 

suhu tidak lebih dari 

40 derajat fahrenheit 
atau 4,4 derajat 

celcius   
3. Monitor bau tidak 

sedap (tengik) pada 

bahan makanan.   

4. Kemasan utuh (tidak 

rusak), masih 

tersegel. 
 

 

 

Barang-barang 

kiriman 

terlebih 

dahulu 
dilakukan 

pengecekan 

sesuai 
spesifikasi 

pada saat 

penerimaan.   
 

Cek 

temperatur 
dan lihat 

kondisi barang 
(bahan 

makanan) 

apabila 

terdapat 

kerusakan, 

basi, kurang 
segar, dll.   

 

Tolak barang-

barang (produk 

makanan) yang 

tidak memenuhi 
standar 

spesifikasi.  

 

Pencatatan 

standar 

penerimaan 

barang (produk 
makanan).  

 

Supervisor 

melakukan tinjauan 

catatan penerimaan 

berdasarkan data 
yang ada.  

HACCP untuk standar penerimaan barang.  
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Analisis Menu Makanan 
 
Klasifikasi produk makanan pada sistem menu analysis dilakukan berdasarkan empat kategori, yaitu 

stars, puzzles, plow horses, dan dogs. 

Kategori Margin Kontribusi Popularitas Biaya Makanan 

 

Stars Tinggi Tinggi Rendah 

Puzzles Tinggi Rendah Rendah 

Plow Horses Rendah Tinggi Tinggi  

Dogs Rendah Rendah  Tinggi 

 

Analisa Menu melalui Matriks Biaya Makanan (Food Cost Matrix)  

Kategori Karakteristik Problematika Strategi 

 

Stars - Persentase 

biaya 

makanan 

(food cost) 

rendah  

- Popularitas 

tinggi 

 

Nihil - Promosi  

- Tampilkan produk agar mudah terlihat dan 

jelas terlihat dalam menu 

 

Puzzles - Persentase 

biaya 

makanan 

(food cost) 

rendah  

- Popularitas 

rendah 

Kurangnya 

angka 

penjualan 

- Peningkatan promosi  

- Tampilkan produk agar mudah terlihat dan 

jelas terlihat dalam menu  

- Singkirkan produk dari menu reguler dan 

tawarkan sebagai menu spesial  

- Kurangi harga jual  

- Singkirkan produk serupa (popularitas rendah) 

untuk meningkatkan ketertarikan konsumen 

terhadap produk ini  

 

Plow 

Horses 

- Persentase 

biaya 

makanan 

(food cost) 

tinggi 

- Popularitas 

tinggi 

Tingginya 

biaya produksi 
- Tingkatkan harga jual 

- Pengurangan porsi 

- Bentuk suatu paket menu terhadap produk ini 

dengan produk lain yang memiliki harga jual 

rendah 

 

Dogs - Persentase 

biaya 

makanan 

(food cost) 

tinggi 

- Popularitas 

rendah 

Tingginya 

biaya produksi 

dan kurangnya 

angka 

penjualan  

- Hilangkan produk dari menu  

- Lakukan survey pasar untuk mengetahui 

penyebab produk kurang laku terjual 

- Lakukan survey untuk mengetahui keinginan 

konsumen  
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Perhitungan persentase biaya makanan (food cost percentage) 

melalui biaya jualnya 
 

Untuk mengetahui besarnya prosentase biaya makanan, secara mudah dapat dilakukan dengan cara 

menghitung pengeluaran untuk beban biaya makanan (food cost) dibagi harga jualnya.  

 

Hasil dari pembagian tersebut kemudian dikalikan seratus. Setelahnya maka akan terlihat prosentase 

biaya makanan.  

 

 

 

Contoh pertama : 

 

 

 

 

 

Maka, besarnya beban biaya makanan adalah lima puluh persen (50 %).  

 

 

 

 

Contoh kedua : 

 

 

 

 

 

Maka, besarnya beban biaya makanan adalah dua puluh persen (20%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 
Rp. 10,000 (Biaya makanan) 

Rp. 20,000 (Harga jual) 
= 

Biaya Makanan 

( % ) = x 100 = 50 

0,2 
Rp. 10,000 (Biaya makanan) 

Rp. 50,000 (Harga jual) 
= 

Biaya Makanan 

( % ) 
= x 100 = 20 
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Perhitungan harga jual produk makanan 

melalui prosentase beban biaya makanan (food cost percentage) 
 

Untuk mengetahui harga jual suatu produk makanan, berdasarkan persentase biaya makanan yang 

diinginkan. Dapat dilakukan dengan cara menghitung pengeluaran untuk beban biaya makanan (food 

cost), dibagi angka persentase biaya makanan (food cost percentage) yang diinginkan. Hasil dari 

pembagian tersebut kemudian dikalikan seratus. Setelahnya akan terlihat harga jual suatu produk 

makanan.  

 

 

Contoh pertama : 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan 50 % dari besarnya beban biaya makanan, maka harga jual produk makanan tersebut 

adalah dua puluh ribu rupiah (Rp. 20,000).  

 

 

 

 

Contoh kedua : 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan 40 % dari besarnya beban biaya makanan, maka harga jual produk makanan tersebut 

adalah dua puluh lima ribu rupiah (Rp. 25,000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200 = x 100 = Rp. 20,000 
Rp. 10,000 (Biaya makanan) 

50  

(angka prosentase biaya makanan 

yang diinginkan) 

= 
Harga Jual 

Produk Makanan 

250 = x 100 = Rp. 25,000 
Rp. 10,000 (Biaya makanan) 

40  

(angka prosentase biaya makanan 

yang diinginkan) 

= 
Harga Jual 

Produk Makanan 
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Melalui perhitungan beban biaya makanan berdasarkan persentasenya, dapat terlihat perkiraan harga 

jual terhadap suatu produk makanan. Namun ketika perhitungan beban biaya makanan dilihat secara 

keseluruhan dalam laporan operasional restoran, terkadang terdapat beberapa faktor yang dapat 

mempengaruhi tingginya beban biaya makanan. Seperti contohnya terdapat bahan makanan 

(kadaluarsa, basi, rusak, dll.) yang tidak dapat digunakan meskipun biaya pembelian untuk bahan 

tersebut telah dikeluarkan. Atau adanya penggunaan resep melebihi porsi yang telah ditentukan.  

 

Pada laporan operasional restoran, ketika hal tersebut tidak ditangani dengan baik, maka angka 

prosentase beban biaya makanan akan menjadi besar. Dampaknya adalah kemungkinan timbulnya 

kerugian bagi pihak pengelola restoran.  

 

Untuk menghindari hal tersebut, cara yang paling baik adalah menerapkan sistem operasional dan 

manajemen sesuai dengan prosedur baku (Standard Operational Procedure) yang telah ditetapkan. 

Baik dari segi penanganan bahan mentah, penyimpanan, juga penerapan resep baku sesuai kebijakan 

(SOP).  

 

Masing-masing pengelola restoran biasanya memiliki Standard Operational Procedure (SOP) yang 

berbeda-beda. Fungsi dari adanya SOP adalah sebagai sistem untuk menjalankan kegiatan operasional 

dan manajemen secara optimal. Dengan adanya SOP, maka tiap-tiap restoran yang dibawahi oleh satu 

induk pengelola restoran dapat menjalankan kegiatan operasional dan manajemennya secara seragam. 

Hal itu juga dapat mempermudah pengawasan masing-masing cabang restoran, dalam bentuk laporan 

dan kinerja.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Job Scope & Sequence sets an awareness of learners to enter the workforce or to improve their employability and job readiness skills, interview ability, 
workplace attitude and etiquette, safety, common workplace terminology, extensive vocabulary and abbreviations, company structures and organization 
charts. Set in a Restaurant, where there are many job types and potential for customer interactions which might be applicable for learning practice.  
 

Unit Functional  

Unit 1: An Interview for The Job  Job description and self description  

 First impressions, questions about you, strength and weakness, how to overcome difficulty  

 Career aspirations, contract, schedule, shifts, working hours and teamwork   

 Appropriate or inappropriate clothing, apparel, dress codes, standard sizes, uniform  

 Rules and regulations  

 Company organization charts, divisions  

 Employment forms, employee benefits and details  

Unit 2: A Tour of The Restaurant  Facility and features, signage, information, reception and exit  

 General restaurant maintenance, electrical, equipment and engineering 

 Peer to peer social interaction  

 Knowing the customers and interaction to provide a good customer service 

 Measurement, ambience, operating procedures and sequence 

Unit 3: The Kitchen Work  Kitchen and restaurant equipment, utensils and items  

 Safe working environment  

 Kitchen procedures and exceptions  

 Common produce and food handling  

 Metric and non-metric weights and measures  

 Temperatures, portions, serving size  

 Cleanliness, hygiene and sanitation  

 Dishwasher’s duties  

Unit 4: The Restaurant Service  Facilities, locations and directions  

 Handling telephone and reservations  

 Cleanliness, floor, customer area, table set-up, mapping, serving tables   

 Greetings and welcoming the customers  

 Serving customers, menu, taking orders, confirm orders, f&b service, upselling  

 Processing the check and clear-up table  

 Customer requests, complaints  

 Farewell with customers and thanks for coming  

 


