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BAB  IV 

RENCANA PRODUK, KEBUTUHAN OPERASIONAL DAN MANAJEMEN 

A. Proses Operasi Produksi 

Produksi merupakan kegiatan yang dilakukan dalam mentransformasi atau merubah 

input (masukan) menjadi output (keluaran). proses produksi adalah suatu kegiatan dengan 

melibatkan tenaga manusia, bahan, dan peralatan untuk menghasilkan produk yang 

berguna atau bernilai lebih. Proses produksi dari setiap makanan yang diolah oleh Kebab 

Sushi Bash sederhana saja Berikut proses produksi Kebab Sushi Bash dilihat dalam 

gambar 4.1 dibawah ini 

Gambar 4.1 

Rencana Proses Produksi Kebab Sushi Bash 

 

 

 

 

 Sumber: Kebab Sushi Bash 

Proses produksi yang ditawarkan oleh Kebab Sushi Bash tidaklah rumit, pemesanan bahan 

baku dilakukan melalui telepon atau langsung membeli sendiri bahan-bahan yang 

diperlukan ketempat supplier. Setelah bahan baku diperoleh, bahan-bahan seperti sayuran 

dibersihkan terlebih dahulu kemudian akan di potong-potong dan disimpan di tempat 

penyimpanan. Untuk bahan baku seperti daging kebab dicampurkan dengan bumbu 

terlebih dahulu kemudian daging ditusuk dan dipasang di alat pemanggang kebab. Ketika 
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ada konsumen datang lalu memesan menu yang diinginkan, maka juru masak akan 

membuat pesanan konsumen dalam waktu sekitar lima menit. 

B. Nama Pemasok 

Setiap usaha pasti membutuhkan pemasok. pemasok adalah seseorang atau sesuatu 

yang menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk membuat 

produk. Pasokan bahan baku memiliki hubungan yang penting dalam keseluruhan sistem 

penghantar nilai bagi perusahaan. Penyediaan bahan baku sangat dibutuhkan oleh 

perusahaan untuk memproduksi barang dan jasa. Pasokan bahan baku juga dapat 

mempengaruhi penjualan, dalam hal ketersediaan bahan baku untuk memproduksi produk 

sesuai dengan permintaan pasar. Oleh karena itu, pemasok termasuk pihak yang penting 

dalam menjalankan usaha sehingga kegiatan operasional perusahaan dapat berjalan dengan 

baik dan lancar 

Pemasok untuk Kebab Sushi Bash adalah 
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Tabel 4.1 

Nama Pemasok Kebab Sushi Bash 

No Nama  pemasok Alamat Nomor  Telepon Kategori Produk 

1 Farmers Market 
Mall Kelapa Gading 1 

Lantai G 
(021)4533403 

Macam-macam 

saus, sapu, pengki, 

ember dan sabun 

2 Ace Hardware 

Jalan Boulevard Barat 

Raya, Blok XC- 9 NO 

3-6 Kelapa Gading, 

Jakarta Barat 

(021) 45846664 Box 

3 KN Food Store 

Jalan A tanah 80 No 

6, Klender, Duren 

Sawit, Jakarta Timur 

(6221)45866908 

Pemasok bahan 

baku, bumbu, 

sayur-sayuran, 

Daging, nampan, 

capitan dan 

peralatan 

perlengkapan 

lainnya. 

4 Pasar Mandiri 
Pasar Mandiri Kelapa 

Gading, Jakarta utara 
  

Beras, minyak, 

Sayur-sayuran, 

Bumbu Dapur, gas, 

tisu, plastik, dan 

perlengkapan 

lainnya. 

5 Depo Ikan 

Ruko Kelapa Gading 

Boulevard Raya Blok 

PA 19 No 6, Kelapa 

Gading, Jakarta Utara 

(021) 45850244 Salmon 

6 Mini Market Lucky 
Jalan Duri Raya No 

76, Jakarta Barat  

Tuna kaleng, 

rumput laut, kursi 

dan peralatan 

perlengkapan 

lainnya 

7 Tokopedia - - 
Berbagai peralatan 

dan perlengkapan 

8 Olx.co.id   Mobil 

9 Delima Jaya   Modifikasi mobil 

Sumber: Kebab Sushi Bash 
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C. Deskripsi Rencana Operasi 

Kegiatan perusahaan yang harus direncanakan yaitu kegiatan yang harus dilakukan 

sebelum memulai usaha dan kegiatan yang harus dilakukan saat perusahaan sedang 

berjalan. Dibawah ini akan dijelaskan rencana pendirian Bash  : 

1. Melakukan perhitungan kelayakan bisnis 

Melakukan perhitungan terhadap kebutuhan dana yang diperlukan dan meramalkan 

pemasukan yang dapat dicapai untuk menilai apakah bisnis ini layak untuk dijalankan atau 

tidak. 

2. Melakukan survei lokasi 

Survey lokasi harus dilakukan agar perusahaan mengetahui dimana tempatnya akan 

melakukan operasi bisnisnya. Lokasi yang tepat akan mendukung aktivitas perusahaan 

agar, sehingga perusahaan penting untuk melakukan survey lokasi agar dapat menentukan 

tempat usaha yang tepat. 

3. Mendaftarkan NPWP 

NPWP atau Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib 

Pajak (WP) sebagai saran administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai identitas WP 

dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Untuk melakukan pendaftaran 

NPWP badan sekarang ini bisa secara online atau menggunakan e-Registration 

(pajak.go.id), dan melampirkan beberapa dokumen berikut: 

a. Mengisi formulir pendaftaran wajib pajak 

b. Fotokopi akta pendirian usaha 

c. Fotokopi kartu NPWP pemilik 

d. Fotokopi dokumen izin usaha yang diterbitkan instansi berwenang 
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4. Mendaftarkan usaha 

Berdasarkan menteri perindustrian dan perdagangan Republik Indonesia, hal-hal yang 

perlu dipersiapkan untuk mendapatkan SIUP dari usaha perorangan adalah harus 

melampirkan sebagai berikut: 

a. Fotokopi akte pendirian usaha atau badan hukum sebanyak 3 lembar 

b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebanyak 3 lembar 

c. Fotokopi NPWP sebanyak 3 lemba 

d. Fotokopi izin gangguan sebanyak 3 lembar 

e. Neraca perusahaan sebanyak 3 lembar 

f. Gambar denah lokasi tempat usaha 

 

5. Mencari dan membeli food truck 

Mencari dan menghubungi orang yang menjual food truck dan membeli food truck 

untuk kebutuhan operasional 

6. Merenovasi food truck 

Melakukan renovasi pada food truck yang sudah dibeli sesuai dengan design yang akan 

direncanakan. 

7. Membuat job description 

Sebagai pemilik dari perusahaan yang kecil, harus mampu membuat deskripsi 

pekerjaan dari masing-masing jabatan secara efektif. Di dalam job description perusahaan 

harus menjabarkan tentang pekerjaan dari orang yang memangku jabatan tersebut, dan juga 

tanggung jawab dari orang tersebut. Hal ini dilakukan untuk menghindari hal-hal seperti 
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pekerjaan yang dilakukan dua kali oleh orang yang berbeda, yang dapat berpengaruh 

terhadap efisiensi perusahaan. 

8. Merekrut karyawan 

Setelah deskripsi pekerjaan didesain dengan baik, perusahaan hendak melakukan 

rekrutmen pegawai-pegawai yang akan bekerja di perusahaan sesuai standar atau kriteria 

tertentu yang dinginkan. 

9. Mencari pemasok 

Untuk menjalankan sebuah bisnis, perlu dipastikan segala kebutuhan yang diperlukan 

dapat terpenuhi. Oleh karena itu, mencari dan memilih pemasok yang tepat harus 

dilakukan dengan hati-hati. Saat membeli barang dari pemasok harus memperhatikan 

kualitas dari barang yang dijual oleh pemasok, harga yang ditawarkan dan ketepatan waktu 

pengantaran. Maka dari itu pencarian pemasok harus dilakukan, dan para pemasok harus 

dipilih secara tepat agar perusahaan dapat berjalan secara efektif dan efisien. 

10. Membeli peralatan, perlengkapan dan bahan baku 

Setelah mencari tahu daftar pemasok, Bash akan membuat daftar peralatan dan 

perlengkapan kemudian memeberikan daftar tersebut kepada pemasok. Jika tidak ada 

masalah terhadap harga, maka akan melakukan pembelian sesuai yang dibutuhkan. 

11. Melakukan Pelatihan Karyawan 

Setelah semua peralatan, perlengkapan dan bahan baku siap maka karyawan yang 

sudah direkrut diberikan pelatihan masing-masing bidang untuk meningkatkan kemampuan 

dalam melayani konsumen. Pelatihan ini dilakukan selama 10 hari dan setiap harinya 

selama 4 jam. Berikut adalah rincian biaya pelatihan 
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Tabel 4.2 

Biaya Kebutuhan Pelatihan Kebab Sushi Bash 

(Dalam Rupiah) 

No Nama Barang Jumlah Satuan Harga Total Sumber 

1 Konsumsi Latihan 30 Box 25.000,00 750.000,00 
Vegan 

Resto 

2 
Belanja 

Perlengkapan 
1 Set 1.035.400,00 1.035.400,00 Tabel 2.4 

3 
Belanja Bahan 

Baku 
1 Set 784.840,00 784.840,00 Tabel 2.5 

Total 2.570.240,00  

Sumber: Data Diolah, Tabel 2.4, Tabel 2.5, Vegan Resto 

Biaya perlengkapan sebanyak Rp1,035,400.00 diambil dari kebutuhan perlengkapan per 

bulan dibagi dua karena pelatihan ini hanya berlangsung selama 2 minggu. Dalam 

pelatihan ini juru masak akan berlatih membuat kebab sebanyak 180 porsi sehingga biaya 

belanja bahan baku diambil dari total kebutuhan bahan baku per bulan, yang digunakan 

untuk membuat 1800 porsi kebab, dibagi dengan sepuluh sehingga jumlahnya menjadi 

Rp784.840. Konsumsi latihan merupakan menu nasi box yang sudah termasuk minum 

sebanyak 2 gelas. 

12. Melakukan Promosi 

Promosi merupakan bagian yang paling menentukan kesuksesan suatu usaha. Pada 

tahap ini, Bash menggunakan media sosial dan melakukan penyebaran brosur ke rumah-

rumah dan sekolah-sekolah sebagai sarana promosi. 
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13. Pembukaan 

    Setelah semuanya selesai, pembukaan Kebab Sushi Bash dilakukan dengan  memberikan 

promo Grand Opening Buy 1 Get 1 dengan cara memfollow Instagram Kebab Sushi Bash 

dan post foto selfie dengan kebab yang dibeli.. 

Kebab Sushi Bash akan beroperasi selama 6 hari dalam seminggu yaitu dari hari 

Selasa – Minggu dan libur pada hari Senin dengan jam operasional dimulai pada pukul 

12:00 hingga pukul 22:00 dengan waktu istirahat pada pukul 17:00 selama 1 jam. 

Tabel 4.3 

Jadwal Rencana Grand Opening Kebab Sushi Bash 

No Kegiatan  
Oktober November Desember 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 
Melakukan perhitungan 

kelayakan bisnis 

X            

2 Melakukan survei lokasi  X X          

3 Mendaftarkan NPWP   X X         

4 Mendaftarkan usaha    X X        

5 
Mencari dan membeli food 

truck 

    X        

6 Merenovasi food truck     X X X X     

7 Membuat job description      X       

8 Merekrut karyawan       X X     

9 Mencari pemasok         X    

10 
Membeli peralatan, 

perlengkapan dan bahan baku 

        X X   

11 
Melakukan Pelatihan 

Karyawan 

         X X  

12 Melakukan Promosi          X X  

13  Pembukaan            X 

Sumber: Kebab Sushi Bash 

D. Rencana Alur Produk 

Penulis akan memberikan gambaran rencana alur produk yang dilakukan oleh 

Kebab Sushi Bash yang dimulai dari dimulai dari pemesanan barang kepada supplier 
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kemudian supplier mengirimkan pesanan, pengolahan bahan baku sehingga menjadi 

produk jadi, proses menyajikan produk kepada konsumen. 

Berikut gambaran rencana alur produk yang akan terjadi pada Kebab Sushi Bash: 

Gambar 4.2 

Alur Transaksi Kebab Sushi Bash 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Kebab Sushi Bash 
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E. Rencana Alur  Pembelian dan Penggunaan Bahan Persediaan 

Pengendalian persediaan adalah merupakan usaha-usaha yang dilakukan oleh suatu 

perusahaan termasuk keputusan-keputusan yang diambil sehingga kebutuhan akan bahan 

untuk keperluan proses produksi dapat terpenuhi secara optimal dengan resiko yang sekecil 

mungkin. Tujuan dari pengendalian persediaan adalah sebagai berikut: 

1. Menjaga agar jangan sampai perusahaan kehabisan bahan-bahan sehingga 

menyebabkan terhenti atau terganggunya proses produksi. 

2. Menjaga agar keadaan persediaan tidak terlalu besar atau berlebihan sehingga 

biaya-biaya yang timbul dari persediaan tidak besar pula. 

Selain untuk memenuhi permintaan pelanggan, persediaan juga diperlukan apabila biaya 

untuk mencari barang/bahan penggantian atau biaya kehabisan bahan atau barang (stock 

out) relatif besar. Untuk itu pemilik perlu memperhitungkan persediaan bahan baku dan 

segala sesuatunya dengan baik dan benar. Rencana pengendalian bahan baku yang akan 

dilakukan oleh Kebab Sushi Bash adalah sebagai berikut : 

  Kebab Sushi Bash menggunakan bahan baku yang mudah rusak seperti daging dan 

sayur – sayuran sehingga Kebab Sushi Bash membeli persediaannya secara berkala bukan 

dalam skala besar sehingga kesegaran dan kualitas produk tetap terjamin. Kebab Sushi 

Bash akan melatih karyawannya agar selalu melakukan pengecekan terhadap kualitas 

bahan baku mentah sebelum diproduksi agar kesegaran, rasa, dan kualitas produk tetap 

terjaga. Pembelian persediaan bahan baku untuk memenuhi kegiatan produksi dilakukan 

selambatnya tiga  ( 3 ) hari. Artinya, setiap tiga ( 3 ) hari sekali, Kebab Sushi Bash akan 

memperbaharui semua stock bahan baku nya. 

Dalam pembelian bahan baku, pemilik menggunakan dua ( 2 ) metode yaitu dengan 

menghubungi pemasok melalui telepon dan datang secara langsung ke tempat pemasok 

http://tongke1.blogspot.com/2011/02/pengendalian-persediaan.html
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Gambar 4.3 

Alur Pemesanan Bahan Kebab Sushi Bash Melalui Telepon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Kebab Sushi Bash  
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Gambar diatas adalah gambar pembelian bahan baku melalui telepon. Berikut di bawah ini 

adalah alur pembelian bahan baku dengan datang secara langsung 

Gambar 4.4 

Alur Pemesanan Bahan Kebab Sushi Bash Datang Langsung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sumber: Kebab Sushi Bash 
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F. Rencana Kebutuhan Teknologi dan Peralatan Usaha 

Teknologi adalah segala sesuatu memiliki peranan untuk mendukung aktivitas 

bisnis. Mulai dari proses produksi, proses pencatatan, dan proses lainnya. Berikut adalah 

daftar teknologi yang akan digunakan oleh Bash untuk mendukung aktivitas bisnisnya: 

1. Smart Phone pada perusahaan ini digunakan untuk mempermudah komunikasi 

dengan para pemasok dan para pelanggan serta dapat digunakan untuk 

melakukan pemasaran Kebab Sushi Bash.  

2. Internet sangat berguna untuk memasarkan produk, karena dapat menjangkau 

media sosial seperti facebook, instagram dan Line. 

3. Peralatan Dapur 

a. Freezer untuk menyimpan stock ikan dan daging 

b. Mesin Kebab untuk memanaskan daging kebab 

c. Griller untuk memanggang kebab 

d. Happy Call Frying pan untuk menggoreng deep fried kebab 

4. Genset berfungsi untuk mendukung kegiatan operasional yaitu untuk 

menyalakan kulkas dan peralatan listrik lainnya. 

G. Lay Out Bangunan Tempat Usaha 

Kebab Sushi Bash menggunakan mobil operasional Mitsubishi Colt FE 73. Dengan 

spesifikasi panjang  6.036 mm, lebar 1.874 mm, tinggi 2.145 mm yang di rancang seperti 

terlihat pada gambar 4.5 di bawah ini 
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Gambar 4.5 

Rencana Layout Food Truck Kebab Sushi Bash 

 

Sumber: Kebab Sushi Bash 

Keterangan : 

1. Kompor  6. Mesin Kebab  11. Meja Payung Set 

2. Griller    7. Genset 

3. Working Table 8. Box 

4. Freezer  9. Topping Counter 

5. Sink   10. Tabung Gas 

  

4.536 mm 

1.876 mm 


