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BAB IV 

 

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

 

4.1 Konsep Bisnis 

 

" Warung Vege " adalah sebuah restoran yang bertempat di ruko 

menyediakan berbagai macam masakan dengan konsep makanan vegetarian. Jadi 

" Warung Vege " akan membuat beberapa menu makanan yang nantinya akan 

berubah-ubah setiap harinya. " Warung Vege " melayani pesanan untuk jenis 

menu tertentu namun ada minimal pesanan yaitu 20 porsi. Untuk biaya 

pengiriman tergantung dari jauh dekatnya lokasi konsumen atau konsumen bisa 

langsung datang ke tempat produksi untuk mengambil pesanannya tergantung 

pada keputusan konsumen itu sendiri. " Warung Vege " buka setiap hari mulai 

pukul 10.00-22.00, hari besar tetap buka dan bila tutup akan ada pemberitahuan 

sebelumnya. 

Berdasarkan dari hasil penyebaran wawancara yang dilakukan, diperoleh 

gambaran umum responden sebagai berikut : 

Tabel 4.1 
Usia Responden 

No Keterangan Jumlah % 

1 Usia 
a. 20-30 th 
b. 30-40 th 
c. 40-50 th 
d. 50-60 th 
e. 60-70 th 

 
5 
5 
5 

13 
2 

 
16,7% 
16,7% 
16,7% 
43,3% 
6,7% 

 Total 30 100% 
Sumber : Data Primer yang Diolah 
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 Berdasarkan dari data responden diatas bisa diketahui bahwa sebagian 

besar responden pada penelitian ini berusia 50-60 tahun yaitu ada 13 orang atau 

sebesar 43,3% , yang berusia 20-30 tahun ada 5 orang atau 16,7%, usia 30-40 

tahun ada 5 orang atau sebesar 16,7%, usia 40-50 tahun ada 5 orang atau 16,7% 

dan yang paling sedikit adalah usia 60-70 tahun ada 2 orang atau 6,7%. 

Tabel 4.2 
Jenis Kelamin 

No Keterangan Jumlah % 
1 Jenis Kelamin 

Laki-laki 

Perempuan 

 

16 

14 

 

53,3% 

46,7% 

 Total 30 100% 

Sumber : Data Primer yang Diolah 

 Berdasarkan dari data responden diatas bisa diketahui bahwa sebagian 

besar responden pada penelitian ini adalah laki-laki yaitu ada 16 orang atau 

sebesar 53,3% dan 14 orang lainnya berjenis kelamin perempuan 

Tabel 4.3 

Pekerjaan 

No Keterangan  Jumlah % 

1 Pekerjaan : 

Pelajar 

Wiraswasta/Pedagang 

Pegawai/Karyawan 

Ibu Rumah Tangga 

Lain-lain 

 

2 

12 

4 

9 

3 

 

6,7% 

40% 

13,3% 

30% 

10% 

 Total 30 100% 

Sumber : Data Primer yang Diolah 

 Berdasarkan hasil responden diatas dapat diketahui bahwa sebagian besar 

responden dari penelitian ini berprofesi sebagai wiraswasta atau pedagang yaitu 
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12 orang atau sebesar 40%, kemudian ibu rumah tangga ada 9 orang atau 30%, 

pegawai atau karyawan swasta berjumlah 4 orang atau sebesar 13,3%, profesi 

lain-lain (pekerjaan selain diatas atau pengangguran) sebanyak 3 orang atau 10%, 

dan yang paling sedikit berprofesi sebagai pelajar yaitu 2 orang atau 6,7%. 

Tabel 4.4 

Alasan mengkonsumsi masakan vegeratarian 

No Keterangan Jumlah % 

1 Alasan : 

Kesehatan 

Coba-coba 

Lain-lain (Agama/Saran orang 

terdekat/Kebiasaan/Cocok 

dengan masakannya) 

 

10 

2 

18 

 

33,3% 

6,7% 

60% 

 Total 30 100% 

 Sumber : Data Primer yang Diolah 

 Berdasarkan hasil responden diatas dapat diketahui bahwa ternyata 

sebagian besar responden mengkonsumsi makanan vegetarian karena faktor-

faktor khusus, misalnya dikarenakan faktor agama, kebiasaan, dianjurkan orang 

tua, dan masih ada alasan-alasan khusus lainnya yaitu ada sebanyak 18 orang atau 

60%. Sedangkan mereka yang mengkonsumsi karena faktor kesehatan ada 10 

orang atau 33,3% dan sisanya dengan alasan hanya coba-coba ada 2 orang atau 

6,7%. 

4.2 Aspek Pemasaran 

 Aspek pemasaran merupakan aspek yang sangat penting dalam 

perencanaan suatu bisnis dikarenakan pada aspek inilah kita bisa melihat peluang, 

kendala, maupun prospek bisnis kita untuk kedepannya. 
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4.2.1 Analisis Pesaing 

 Untuk membandingkan " Warung Vege " dengan " Restoran Karuna " 

akan kita lihat dengan membandingkan 6 aspek berikut yaitu kualitas produksi, 

konsistensi cita rasa, kelengkapan produk, harga yang ditawarkan, kebersihan, 

kecepatan dan ketepatan layanan pesan antar. 

Tabel 4.5 

Perbandingan Warung Vege dengan Restoran Karuna 

Aspek Warung Vege Restoran Karuna 

Kualitas Produksi Menggunakan bahan-

bahan terbaik dan bila 

perlu import dari luar 

Menggunakan bahan-

bahan terbaik 

Konsistensi Cita Rasa Dilakukan pencatatan 

untuk jumlah takaran 

yang dibutuhkan 

sehingga konsistensi rasa 

dapat terjaga 

Hanya menggunakan 

feeling sehingga sewaktu-

waktu rasa masakan bisa 

berubah 

Kelengkapan Produk Karena masih baru 
produk yang tersedia 
masih kurang lengkap 

Produk yang tersedia 
lengkap namun menu 
yang tersedia bergantung 
pada stock bahan baku 
yang ada 

Harga yang ditawarkan Harga berkisar 
Rp.10.000-Rp.20.000  

Harga berkisar 
Rp.10.000-15.000 

Kebersihan Kebersihan produksi 
terjaga 

Kebersihan produksi 
terjaga 

Kecepatan dan 
Ketepatan layanan pesan 
antar 

Persiapan sudah 
dilakukan sebelum jam 
buka sehingga kecepatan 
dan ketepatan layanan 
pesan antar terjaga 

Terkadang sedikit 
mengalami 
keterlambatan karena 
persiapan baru dilakukan 
ketika jam buka 

Waktu Operasional Buka setiap hari Buka setiap Senin-Sabtu, 
hari besar tutup 

Sumber : Data Primer yang diolah 
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4.2.2 Segmentasi Pasar 

Segmentasi adalah cara yang dilakukan oleh "Warung Vege" untuk 

mengelompokan masyarakat yang akan menjadi konsumen "Warung 

Vege".Berdasarkan hasil penilitian terhadap responden, hasilnya adalah sebagai 

berikut : 

1. Secara Geografis adalah masyarakat wilayah Semarang  

2. Secara Psikografis adalah masyarakat yang memang memiliki 

kebiasaan mengkonsumsi makanan vegetarian 

3. Secara Demografis adalah mereka yang sudah tergolong pada usia 

dewasa maupun lanjut baik jenis kelamin laki-laki maupun 

perempuan 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka segmentasi pasar dari 

“Warung Vege” adalah masyarakat dengan kelompok usia dewasa dan 

lanjut yang memiliki kebiasaan mengkonsumsi makanan vegetarian. 

4.2.3 Target Pasar 

 Target pasar dari "Warung Vege" berdasarkan kesimpulan dari 

 segmentasi pasar adalah  : 

1. Secara Geografis adalah penduduk Kecamatan Semarang Timur 

karena sebagian besar responden memiliki tempat tinggal di daerah 

Telogosari. 
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2. Secara Psikografis adalah masyarakat yang membutuhkan 

makanan vegetarian dengan bahan dasar sayur dan gluten  

3. Secara Demografis adalah semua kalangan. 

Target pasar “Warung Vege” adalah konsumen semua kalangan yang 

membutuhkan makanan vegetarian berbahan dasar sayur dan gluten dan 

berdomisili di daerah Semarang Timur dan sekitarnya. 

4.2.4 Positioning 

 Posisi "Warung Vege" memiliki keunggulan dibandingkan dengan 

 pesaingnya. Selain karena berlokasi di tengah kota, desain interiornya juga 

 di desain serapi mungkin, dapur tidak dijadikan satu dengan ruang tunggu, 

 dan "Warung Vege" juga buka setiap hari serta memiliki kurir yang 

 lebih banyak sehingga bisa meminimalkan keterlambatan.   

“Warung Vege” diposisikan sebagai warung yang memiliki spesialisasi 

pada makanan vegetarian dengan harga terjangkau untuk konsumen 

dengan gaya hidup mengkonsumsi makanan vegetarian setiap hari. 

4.2.5 Product 

 Product merupakan jenis produk utama, bahan-bahan yang digunakan, 

 fasilitas, dan pengemasan dari produk utama yang ditawarkan perusahaan 

 kepada konsumen. "Warung Vege" menawarkan produk berupa 

 berbagai macam masakan vegetarian yang berubah-ubah setiap harinya 

 yaitu seperti yang ada di tabel menu berikut :  
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Tabel 4.6 

Menu Warung Vege 

Hari Menu 

Senin Gule, Soto, Pepes Tahu 

Selasa Ayam Goreng Tepung, Opor, Lodeh 

Rabu  Empal Goreng, Kare, Tumis Tahu 

Kamis Bakso, Fuyunghai, Jangan Bening 

Jumat Tongseng, Nasi Goreng Vegetarian  

Sabtu Rawon, Ayam Saus Lemon,  

Minggu Sate, Sup Ayam,  

  

 "Warung Vege" juga melayani layanan pesan antar dengan ongkos 

 disesuaikan dengan jarak dari tempat produksi ke rumah konsumen. 

4.2.6. Price 

Penetapan harga merupakan salah satu faktor utama yang menentukan 

apakah suatu bisnis layak dijalankan atau tidak. Maka dari itu harus ada 

pertimbangan dan beberapa faktor dalam menentukan harga dari suatu 

produk antara lain biaya HPP dan biaya operasional perusahaan. Dengan 

memperhatikan faktor-faktor diatas berikut daftar harga dari "Warung 

Vege" : 

Tabel 4.7 
Daftar Harga Warung Vege 

Menu Harga 

Gule Rp. 20.000 

Soto Rp. 20.000 

Pepes Tahu Rp. 10.000 

Ayam Goreng Tepung Rp. 20.000 

Opor Rp. 20.000 

Lodeh Rp. 10.000 

Empal Goreng Rp. 20.000 

Kare Rp. 20.000 

Tumis Tahu Rp. 10.000 

Bakso Rp. 20.000 

Fuyunghai Rp. 20.000 
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Menu Harga 

Jangan Bening Rp. 10.000 

Tongseng Rp. 20.000 

Ayam Asam Manis Rp. 20.000 

Nasi Goreng Vegetarian Rp. 10.000 

Rawon Rp. 20.000 

Ayam Saus Lemon Rp. 20.000 

Capcay Vegetarian Rp. 10.000 

Sate  Rp. 20.000 

Sup Ayam Rp. 20.000 

Oseng-oseng Tempe Kacang Panjang Rp. 10.000 
 

4.2.7 Place 

 Menentukan place juga termasuk salah satu faktor utama dalam 

 menjalankan suatu usaha karena place menentukan tersedia atau tidaknya 

 saluran distribusi untuk produk yang telah diproduksi oleh perusahaan. 

Berdasarkan tempat tinggal responden, diketahui bahwa sebagian besar 

responden memiliki tempat tinggal di daerah Telogosari sehingga 

"Warung Vege"  akan beroperasi di Perum Telogosari. 

Saluran ditribusi "Warung Vege" ini terbagi dua, yaitu mengenai 

konsumen yang langsung datang ke warung dan konsumen yang 

melakukan pemesanan melalui Go-Food. Konsumen yang datang ke 

"Warung Vege" akan langsung mendapatkan pelayanan dari pelayan 

"Warung Vege" sedangkan pemesanan lewat Go-Food akan dilayani 

dengan melalui driver Go-Jek yang melakukan pengambilan dan 

pembayaran makanan "Warung Vege".  
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4.2.8 Promotion 

Promotion adalah cara yang digunakan suatu perusahaan untuk 

memperkenalkan produk mereka kepada calon konsumennya. Dengan 

melihat perkembangan yang ada pada saat ini salah satu media promosi 

yang paling cocok digunakan adalah promosi melalui media sosial seperti 

contohnya facebook, instagram, path, internet, maupun melalui chat (bbm, 

whatsapp, line, dsb). Selain menggunakan cara seperti yang tertulis diatas, 

"Warung Vege" juga akan menggunakan cara lama yaitu melalui mulut ke 

mulut dan menggunakan brosur di tempat yang sesuai. Dengan melihat 

hasil survey yang dilakukan diketahui bahwa tidak sedikit mereka yang 

mengkonsumsi masakan vegetarian karena faktor agama atau kepercayaan. 

Jadi salah satu tempat yang nantinya akan paling cocok untuk menyebar 

brosur adalah di vihara-vihara yang memang menganjurkan umatnya 

untuk tidak mengkonsumsi daging. 

4.2.9 People 

 Dalam memulai suatu bisnis baru, seorang pengusaha harus mampu 

 memaksimalkan jumlah tenaga kerja yang ada karena dengan mampu 

 menyesuaikan jumlah tenaga kerja sesuai dengan tingkat kesibukan 

 perusahaan, selain bisa menghemat operasional perusahaan juga bisa 

 memperoleh keuntungan yang lebih   banyak karena tidak terlalu banyak 

 biaya yang dikelurkan untuk hal yang tidak perlu. Dari pertimbangan 

 diatas karena usaha "Warung Vege" ini masih baru maka untuk 

 awalnya hanya akan dibutuhkan : 
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 Juru Masak : 2 orang 

 Packaging : 1 orang 

 Waiter  : 2 orang 

 

4.2.10 Physical Evidance 

Physical Evidance adalah bukti fisik dari bisnis yang sedang dijalankan 

baik dari segi lingkup usaha maupun desain perusahaan tersebut. Untuk 

Warung Vege di desain dengan model yang sederhana dan minimalis 

namun tetap menonjolkan segi kebersihan dan kerapian tempat usaha 

sehingga menimbulkan kesan rumahan. Dengan menambahkan pot-pot 

tumbuhan di sekitar tempat usaha menjadikan "Warung Vege" lebih enak 

dipandang oleh konsumen.  

4.2.11 Process 

 Process adalah kegiatan yang nantinya akan dilakukan konsumen di 

 tempat produksi dari awal hingga akhir. 

 Berikut adalah alur operasi Warung Vege : 
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Gambar 4.1 
Alur Operasi Menu Warung Vege 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Keterangan : 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5. Proses kegiatan di Warung Vege 

 

Proses kegiatan di warung Vege dapat dianalisa sebagai berikut : 

1. Satu hari sebelumnya, pemilik menerima pesanan konsumen dan 

memastikan apakah pesanan akan diambil sendiri oleh konsumen 

atau menggunakan jasa delivery dari "Warung Vege" 

2. Pagi harinya kurang lebih 2 jam sebelum "Warung Vege" dibuka, 

para juru masak mulai memasak pesanan konsumen 

3.  Setelah pesanan siap lalu Warung Vege dibuka 

4. Bagian pengemasan akan memisahkan antara pesanan yang 

diambil langsung oleh konsumen dan pesanan yang menggunakan 

jasa delivery 

Menerima 
pesanan dari 

konsumen 

Menyiapkan 
pesanan 

konsumen 

Membuka tempat 
usaha 

Driver mengantarkan 

pesanan konsumen 

Konsumen langsung 
datang ke tempat 

produksi 

Konsumen menerima 
pesanan dari driver 

Konsumen makan di 
tempat 

Konsumen melakukan 
pembayaran 

Konsumen melakukan 
pembayaran 
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5. Untuk pesanan yang diantar akan diserahkan kepada driver untuk 

diantar ke tempat konsumen 

6. Untuk pesanan yang diambil langsung konsumen bisa langsung 

melakukan pembayaran melalui bagian kasir setelah mengambil 

pesanan mereka 

7. Konsumen yang menggunakan jasa delivery melakukan 

pembayaran melalui driver terlebih dahulu lalu kemudian driver 

menyetorkan uang tersebut pada bagian kasir 

4.2.12 Permintaan dan Penawaran 

 Target pasar "Warung Vege" adalah masyarakat Semarang Timur dengan 

kisaran usia 50-60 tahun. Jika dilihat dari pesaingnya yaitu Restoran Karuna : 

Tabel 4.8 

Perhitungan jumlah pengunjung pesaing pada tahun 2017 

Pesaing Rata-rata jumlah pemesan/ 

hari 

Rata-rata jumlah pemesan / 

tahun 

Restoran Karuna 100 100 orang x 312 hari = 

31.200 orang 

Rata-rata 100 100 orang x 312 hari = 

31.200 

Sumber : Data Primer yang diolah  

Tabel 4.9 

Perhitungan jumlah pengunjung "Warung Vege" 

Nama Jumlah pesanan / hari Jumlah pesanan / tahun 

Warung Vege 80  80 orang x 360 hari = 

28.800 orang 

Sumber : Data Primer yang diolah 

 

*) Diasumsikan 80% dari jumlah pesanan pesaing dikarenakan selain memiliki 

harga yang lebih bersaing, lokasi "Warung Vege" juga lebih strategis daripada 

lokasi restoran pesaing dan "Warung Vege" buka setiap hari sedangkan restoran 

pesaing tidak, sehingga pada hari dimana restoran pesaing tidak buka maka para 
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konsumen akan lari ke "Warung Vege" walaupun demikian “Warung Vege” 

merupakan restoran baru sehingga diasumsikan hanya mampu meraih 80% dari 

jumlah pelanggan pesaing. 

Tabel 4.10 

Proyeksi Penjualan Makanan per Hari 

Menu Makanan Jumlah 

Makanan Vegetarian berbahan dasar Gluten 53  

Makanan Vegetarian berbahan dasar non Gluten 27 

Total 80 

Sumber : Data Primer yang diolah 

*) Dikarenakan berdasarkan hasil wawancara dengan restoran pesaing, minat 

konsumen lebih tinggi pada makanan vegetarian hasil olahan daging imitasi 

daripada yang berbahan dasar sayur, selain itu juga karena dalam komposisi menu 

pada "Warung Vege" dalam 1 hari yaitu adalah 2 menu masakan vegetarian 

berbahan dasar gluten dan hanya 1 menu masakan vegetarian berbahan dasar non 

gluten. 

Jumlah kapasitas produksi maksimal Warung Vege adalah 2 orang koki dengan 

jam kerja 8 jam sehari yaitu jam 10.00-18.00 mampu memasak 15 porsi dalam 

satu jam sehingga kapasitas porsi yang mampu disediakan oleh “Warung Vege” 

adalah sebanyak 120 porsi dalam satu hari. Namun permintaan pasar diasumsikan 

sebanyak 80 porsi dalam satu hari. 

 

Tabel 4.11 

Proyeksi permintaan selama 5 tahun 

Nama 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Warung 

Vege 

- 28.800 30.240 31.752 33.340 35.007 

Sumber : Data Primer yang diolah 
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 Pertumbuhan Restoran pesaing adalah 5% per tahun sedangkan untuk 

"Warung Vege" juga diproyeksikan mencapai 5% per tahunnya, karena "Warung 

Vege" akan terus meningkatkan promosi dan varian menu sehingga makin 

meningkatkan minat konsumen. 

 

4.2.13 Biaya Pemasaran 

 Berikut ini adalah rincian dari biaya pemasaran "Warung Vege" : 

Tabel 4.12 

Biaya Pemasaran Tahun 2019-2023 
Bentuk 

Promosi 2019 2020 2021 2022 2023 
Spanduk  

( 5 meter) Rp. 100,000 Rp. 125,000 Rp. 156,250 Rp. 195,313 Rp. 244,141 

Brosur  

(10 rim) Rp. 1,350,000 Rp. 1,687,500 Rp. 2,109,375 Rp. 2,636,719 Rp. 3,295,898 

Internet 

(100.000/b

ulan) Rp. 1,200,000 Rp. 1,500,000 Rp. 1,875,000 Rp. 2,343,750 Rp. 2,929,688 

Total Rp. 2,650,000 Rp. 3,312,500 Rp. 4,140,625 Rp. 5,175,781 Rp. 6,469,727 

Sumber : Data Primer yang diolah 

 

4.3 Aspek Lingkungan 

 Aspek lingkungan hidup sangat penting terutama bagi perusahaan. Pada 

saat ini, perusahaan-perusahaan diwajibkan untuk memperhatikan lingkungan 

seperti pembuangan limbah, penggunaan bahan yang tidak bisa diurai seperti 

plastik. Untuk pembuangan limbah, sebelum dilakukan pembuangan dilakukan 

pemisahan sampah seperti tusuk gigi, dan plastic pembungkus makanan untuk 

dibuang ke tempat penampungan sampah dalam bentuk sampah plastic. 

Sedangkan untuk pembuangan limbah berupa bahan makanan, limbah berupa 

bahan makanan dilakukan sebagai berikut: 
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1. Pengumpulan limbah bahan makanan. Limbah bahan makanan berupa sisa 

makanan yang berupa masakan dan sisa bahan baku yang sudah tidak 

segar lagi. 

2. Untuk limbah berupa masakan, langsung dibuang di tempat pembuangan 

sampah, sedangkan sisa bahan baku dilakukan penjemuran di bawah terik 

matahari selama kurang lebih 2 hari 

3. Penggilingan limbah kering 

4. Packing ke dalam karung goni 

5. Penjualan ke peternak sebagai pakan campuran ayam broiler. 

 

4.4 Aspek Sumber Daya Manusia 

 Dalam menjalankan bisnis "Warung Vege", pemilik perusahaan 

bertanggung jawab untuk mengelola keuangan perusahaan, menyeleksi dalam 

penerimaan karyawan, merancang strategi untuk perusahaan dan juga memberi 

pengarahan kepada karyawan agar dapat bekerja dengan maksimal. Juga 

mengawasi proses produksi. 

 Untuk Bisnis " Warung Vege " membutuhkan 2 orang juru masak dengan 

syarat punya keahlian dan pengalaman memasak. 1 orang untuk bagian 

pengemasan dengan syarat cekatan dan disiplin. 2 orang untuk bagian pengiriman 

pesan antar dengan syarat mampu mengendarai sepeda motor, mempunyai SIM C, 

disiplin, dan jujur dan 2 orang waiter. Berikut bagan struktur organisasi "Warung 

Vege" 
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Dengan spesifikasi Job Description sebagai berikut : 

No Posisi Spesifikasi Pekerjaan Jumlah Gaji 

1 Owner a. Mengontrol kinerja para 

karyawan 

b. Menerima pesanan dari 

konsumen 

c. Menerima pembayaran 

yang diberikan konsumen 

d. Pengatur keuangan 

usaha 

e. Menerima komplain 

dari konsumen 

f. Mengecek kualitas 

bahan baku 

1  

2 Koki a. Menyajikan makanan 

sesuai pesanan konsumen 

b. Mengecek kualitas 

bahan baku  

2 Rp. 2.000.000,00 

3 Bagian 

packaging 

a. Mempersiapkan 

pengemasan makanan 

sebelum diberikan pada 

konsumen 

b. Mengecek kembali 

makanan sebelum 

diberikan pada bagian 

pengiriman 

1 Rp. 1.500.000,00 

4 Bagian waiter a. Mencatat pesanan 

konsumen 

b. Menyajikan makanan 

bagi konsumen 

2 Rp. 1.500.000,00 

 

 Agar dapat memperoleh SDM yang berkualitas dengan jumlah yang sesuai 

dengan kebutuhan, berikut adalah proses yang digunakan "Warung Vege" : 

OWNER 

JURU MASAK PACKING DRIVER WAITER 
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1. Perekrutan : Dalam proses perekrutan, khusus untuk bagian koki "Warung 

Vege" mencari sumber daya yang memiliki keahlian terutama dalam hal 

mengolah makanan, mampu mengolah makanan dalam jumlah banyak 

dengan cepat namun tetap menjaga cita rasa makanan dan diutamakan 

untuk mereka yang mempunyai pengalaman. Untuk bagian lainnya seperti 

bagian packaging dan driver tidak dibutuhkan keahlian khusus cukup 

sumber daya yang rajin, jujur, ulet,dan bertanggung jawab dan untuk 

driver minimal memiliki SIM C. 

2. Pelatihan : Untuk meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan baik 

dari segi kualitas dan kuantitas tentu erat kaitannya dengan kempuan yang 

dimiliki dengan sumber daya manusia yang dimiliki. Oleh karena itu 

peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu aspek 

yang perlu diperhatikan oleh perusahaan. Program yang dimiliki "Warung 

Vege" antara lain melakukan kunjungan ke pabrik atau tempat yang 

memproduksi bahan-bahan vegetarian, khusus untuk posisi juru masak 

kita akan ajak untuk berkunjung ke rumah makan vegetarian untuk 

semakin meningkatkan kreativitas juru masak, serta memberikan motivasi-

motivasi pada para pegawai sehingga dapat berdampak positif bagi 

pengembangan mental sumber daya manusia agar dapat semakin 

meningkatkan kualitas "Warung Vege" 

3. Peraturan Kerja : Peraturan Kerja dibuat untuk mengikat para 

pegawai "Warung Vege" sehingga mereka bisa menjadi pribadi yang 
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disiplin dan bertanggung jawab. Berikut adalah peraturan yang wajib 

ditaati oleh pegawai "Warung Vege" : 

a. Para pegawai wajib sampai di tempat kerja pukul 07.00 

b. Para pegawai dipersilahkan meninggalkan tempat kerja pukul 

23.00 setelah merapikan pos nya. 

c. Pegawai yang berhalangan datang tepat waktu wajib melapor 

dengan alasan yang jelas 

d. Untuk pegawai yang datang terlambat tanpa alsan yang  jelas 

akan dikenakan denda senilai Rp. 5.000,00/5 menit 

e. Pegawai dilarang bermain telepon genggam saat bekerja 

f. Dalam 1 bulan, pegawai memiliki porsi libur sebanyak 4xdan 

pegawai wajib melapor minimal H-2 sebelum mengambil libur. 

4. Kesehatan dan Keselamatan Kerja : Dalam suatu perusahaan, seorang 

pemilik perusahaan memiliki tanggung jawab kepada para pegawainya 

terutama dalam menjaga keselamatan dan kesehatan para pegawai. Untuk 

mewujudkan hal tersebut bagi para pegawai "Warung Vege" akan 

memberikan kartu BPJS bagi para pegawai mereka dan untuk biaya setiap 

bulannya akan ditanggung oleh "Warung Vege" 

5. Kompensasi : Bagi karyawan yang dipecat atau mengundurkan diri 

dikarenakan alasan tertentu baik masalah teknis maupun non teknis akan 

diberikan kompensasi sebesar setengah dari gaji pegawai tersebut per 

bulannya. 
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4.5 Aspek Keuangan 

4.5.1 Kebutuhan Akan Modal 

Kebutuhan akan modal “Warung Vege” adalah sebesar Rp. 86.633.000 

yang meliputi kitchen set, mobil, sepeda motor, kompor, kulkas, blender, mesin 

kasir, meja, kursi, pisau, panic, wajan, spatula dan talenan dengan nilai depresiasi 

tahunan sebesar Rp.  10.847.876 dengan umur ekonomis 8 tahun. 

Tabel 4.143 

Kebutuhan Modal Awal Warung Vege 

No Keterangan Harga Jumlah Total Umur 

ekonomis 

Depresiasi 

1 Kitchen Set 1.500.000 1 1.500.000 5 tahun 300.000 

2 Mobil 60.000.000 1 60.000.000 8 tahun 7.500.000 

3 Sepeda Motor 10.000.000 2 20.000.000 8 tahun 2.500.000 

4 Kompor 300.000 2 600.000 4 tahun 300.000 

5 Kulkas 2.000.000 1 2.000.000 8 tahun 250.000 

6 Blender 388.000 1 388.000 3 tahun 129.333 

7 Mesin Kasir 1.500.000 1 1.500.000 8 tahun 187.500 

8 Meja 100.000 2 200.000 5 tahun 40.000 

9 Kursi 10.000 10 100.000 5 tahun 20.000 

Total   86.288.000  11.226.833 

 

4.5.2 Sumber Modal 

Kebutuhan akan modal “Warung Vege” sebesar Rp. 86.288.000  

bersumber pada modal sendiri dari pemilik. 

4.5.3 Biaya Operasional 

Biaya operasional “Warung Vege” meliputi biaya tetap berupa biaya 

tenaga kerja langsung dan biaya tenaga kerja tidak langsung, sedangkan biaya 

tidak tetap dapat dilihat dari biaya overhead. 
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Tabel 4.14 

Biaya Tenaga Kerja Langsung 

Biaya Tenaga 

Kerja Langsung 

Gaji Jumlah Total 

Gaji Koki Rp. 2.000.000,00 2 Rp.   4.000.000,00 

Gaji Bagian 

Packaging 

Rp. 1.500.000,00 1 Rp.   1.500.000,00 

Gaji Bagian 

Waiter 

Rp. 1.500.000,00 2 Rp.   3.000.000,00 

BTKL per bulan Rp.   7.500.000,00 

BTKL per tahun Rp. 90.000.000,00 

 

Tabel 4.15 

Biaya Overhead 

Biaya Overhead  Harga Kebutuhan Total 

Gas LPG Rp. 135.000,00/tabung 2 Rp.    270.000,00 

Plastik Rp.     8.000,00/100 lbr 80 Rp.        6.400,00 

Total Biaya Penolong per hari Rp.    276.400,00 

Total Biaya Penolong per bulan Rp. 3.316.800,00 

Total Biaya Listrik dan Air per bulan Rp. 1.500.000,00 

Biaya Penyusutan Peralatan per bulan Rp.    903.990,00 

BOP per bulan Rp. 5.720.790,00 

BOP per tahun Rp. 68.649.480,00 
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4.5.4 Aspek Keuangan 

4.5.4.1 Laporan Laba Rugi 

Tabel 4.17 

Proyeksi Pendapatan 

Keterangan Total 

Pendapatan Masakan 

Vegetarian Berbahan dasar 

Gluten 

2019 2020 2021 2022 2023 

Unit Jual 53 58 64 70 77 

Harga Jual Rp20.000 Rp20.000 Rp20.000 Rp20.000 Rp20.000 

Pendapatan Rp1.060.000 Rp1.160.000 Rp1.280.000 Rp1.400.000 Rp1.540.000 

Total Pendapatan Masakan 

Vegetarian Berbahan dasar 

non Gluten 

     Unit Jual 27 30 33 36 40 

Harga Jual Rp10.000 Rp10.000 Rp10.000 Rp10.000 Rp10.000 

Pendapatan Rp270.000 Rp300.000 Rp330.000 Rp360.000 Rp400.000 

Total Pendapatan per hari Rp1.330.000 Rp1.460.000 Rp1.610.000 Rp1.760.000 Rp1.940.000 

Total Pendapatan per 360 

Hari 

Rp478.800.000 Rp525.600.000 Rp579.600.000 Rp633.600.000 Rp698.400.000 



 

 

68 
 

 

Tabel 4.18 

Laporan Laba Rugi 

Laporan Laba Rugi 

Keterangan 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Pendapatan   478.800.000  551.880.000  639.009.000  733.471.200  848.909.565  

HPP (299.696.010) (299.696.010) (344.650.412) (396.347.973) (455.800.169) (524.170.195) 

Laba Kotor   179.103.990  207.229.589  242.661.027  277.671.031  324.739.370  

Bi. Operasional             

Bi. Pemasaran   (2.650.000) (3.312.500) (4.140.625) (5.175.781) (6.469.727) 

Bi. Sewa Tempat   (30.000.000) (30.000.000) (30.000.000) (30.000.000) (30.000.000) 

Bi.Penyusutan Bangunan   (3.333.333) (5.983.333) (8.633.333) (11.283.333) (13.933.333) 

Bi. Gaji Karyawan   (90.000.000) (103.500.000) (119.025.000) (136.878.750) (157.410.563) 

Total Bi. Operasional 0  (125.983.333) (142.795.833) (161.798.958) (183.337.864) (207.813.622) 

EBT   53.120.657 64.433.756 80.862.069 94.333.167 116.925.748 

Pajak ( 10 % )   (5.312.066) (6.443.376) (8.086.207) (9.433.317) (11.692.575) 

EAT   47.808.591 57.990.380 72.775.862 84.899.850 105.233.174 
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4.5.4.2 Laporan Arus Kas 

Tabel 4.19 

Laporan Arus Kas 

Kas Masuk  2018 2019 2020 2021 2022 2023 

 Penjualan    478,800,000  551,880,000  639,009,000  733,471,200  848,909,565  

 Modal Sendiri  390.543.886           

 Total Kas Masuk   390.543.886 478.800.000 551.880.000 639.009.000 733.471.200 848.909.565 

 Kas Keluar              

 Investasi  (390.847.876) (30.000.000) (30.000.000) (30.000.000) (30.000.000) (30.000.000) 

 Bi. Pemasaran    (2.650.000) (3.312.500) (4.140.625) (5.175.781) (6.469.727) 

 Bi Penyusutan 

Bangunan    (3.333.333) (5.983.333) (8.633.333) (11.283.333) (13.933.333) 

 Bi. Gaji Karyawan    (90.000.000) (103.500.000) (119.025.000) (136.878.750) (157.410.563) 

 HPP    (299.696.010) (344.650.412) (396.347.973) (455.800.169) (524.170.195) 

 Pajak    (5.312.066) (6.443.376) (8.086.207) (9.433.317) (11.692.575) 

 Total Kas Keluar  (390.847.876) (400.991.409) (463.889.620) (536.233.138) (618.571.350) (713.676.391) 

 Selisih   -303.990 77.808.591 87.990.380 102.775.862 114.899.850 135.233.174 

 Saldo Kas Awal    -303.990 77.504.601 165.494.981 268.270.843 383.170.693 

 Saldo Kas Akhir  -303.990 77.504.601 165.494.981 268.270.843 383.170.693 518.403.867 

 

 

 

 

 

 



 

 

70 
 

4.5.4.3 Laporan Neraca 

Tabel 4.20 

Laporan Neraca 

Laporan Neraca 

Aktiva 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Kas 299.696.010 377.504.601 365.494.981 368.270.843 383.170.693 518.403.867 

Aktiva Tetap             

Sewa Tanah  30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 

 Bangunan 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 

 Peralatan 10.847.876 10.847.876 10.847.876 10.847.876 10.847.876 10.847.876 

Akumulasi Penyusutan 

Bangunan   (3.333.333) (6.666.666) (9.999.999) (13.333.332) (16.666.665) 

Total Aktiva 390.543.886 465.019.144 449.676.191 449.118.720 460.685.237 592.585.078 

              

Passiva             

Modal 390.543.886 390.543.886 390.543.886 390.543.886 390.543.886 390.543.886 

Laba tahun berjalan (EAT)   47.808.591 57.990.380 72.775.862 84.899.850 105.233.174 

Laba ditahan   26.666.667 1.141.925 14.201.028 14.758.499 96.808.018 

Total Passiva 390.543.886 465.019.144 449.676.191 449.118.720 460.685.237 592.585.078 
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4.5.5 Analisis Kelayakan Keuangan Perusahaan 

4.5.5.1 Net Present Value 

Tabel 4.21 

Net Present Value 

Tahun EAT Depresiasi Cash Inflow NSFB Present Value 

1 47.808.591 3.333.333  77.808.591 0,934579439 72.718.310 

2 57.990.380 3.333.333  87.990.380 0,873438728 76.854.206 

3 72.775.862 3.333.333  102.775.862 0,816297877 83.895.718 

4 84.899.850 3.333.333  114.899.850 0,762895212 87.656.545 

5 105.233.174 3.333.333  135.233.174 0,712986179 96.419.384 

Total PV 417.544.162 

Initial Investment 390.847.876 

NPV 26.696.286 

 

Nilai NPV 26.696.286 positif maka usulan proyek investasi tersebut 

dinyatakan layak (diterima), artinya dana sebesar 390.847.876 yang di 

investasikan tersebut dapat menghasilkan present value cash flow Rp 

417.544.162. 

 

4.5.5.2 Profitability Index 

Tabel 4.22 

Profitability Index 

PI 

Total PV 417.544.162 

Initial Investment 390.847.876 

Profitability Index 1,06830352 

 

Nilai PI > 1 maka usulan proyek investasi tersebut dinyatakan layak 

(diterima), artinya present value cash inflow  yang dihasilkan proyek investasi 

tersebut lebih besar dari Present value cash out flow. 
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4.5.5.3 Payback Period 

Tabel 4.23 

Payback Period 

PP 

Initial Investment 390.847.876 

Cash Inflow th 1 77.808.591 

Belum tertutup 313.039.285 

CashInflow th 2 87.990.380 

Belum tertutup 225.048.905 

Cash Inflow th 3 102.775.862 

Belum tertutup 122.273.043 

Cash Inflow th 4 114.899.850 

Sudah Tertutup -16,58346 

PP 4.52374 

 

Payback Period 4 tahun, 6 bulan < jangka waktu umur ekonomi proyek 5 

tahun maka usulan proyek investasi tersebut dinyatakan layak. 
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4.5.5.4 IRR 

Tabel 4.24 

IRR 

Tahun Cash Inflow Discount Factor Present Value 

1 62.246.873 0,8333 64.837.899 

2 56.313.843 0,6944 61.100.520 

3 52.621.241 0,5787 59.476.391 

4 47.062.979 0,4823 55.416.198 

5 44.315.911 0,4019 54.350.212 

  Total PV   295.181.220 

  NPV   -95.666.656 

 

Interpolasi 

  

  

  

Perhitungan 

IRR 16,79% 

  IRR 16,79% adalah tingkat bunga yang menjadikan NPV = 0, karena menyamakan nilai sekarang investasi dengan nilai 

sekarang penerimaan kas bersih. 
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4.6 Aspek Hukum 

Aspek hukum ini adalah mengenai legalitas “Warung Vege” sebagai suatu 

usaha yang berbadan hukum. Badan usaha yang dipilih oleh “Warung Vege” 

untuk usaha rumah makan ini adalah CV. Untuk mengajukan izin ini ada 

persyaratan yang diberikan antara lain identitas diri, akta notaris, Nomor Pokok 

Wajib Pajak (NPWP), Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU). SKDU adalah 

izin usaha yang dikeluarkan oleh kantor kelurahan di mana tempat usaha Anda 

berada. Dokumen ini dibuat untuk mengurus berbagai dokumen terkait pendirian 

sebuah badan usaha, sperti SIUP, TDP, NPWP dan lainnya. 

Izin SIUP ini harus dipenuhi oleh setiap usaha yang bergerak disektor 

tersebut, baik dalam skala besar ataupun kecil. Kepengurusannya dilakukan di 

Kantor Dinas Perdagangan atau Kantor Pelayanan Perizinan setempat. 

Pendirian rumah makan membutuhkan surat izin khusus yang dikenal 

dengan sebutan TDUP atau Tanda Daftar Usaha Pariwisata. TDUP khusus untuk 

restoran akan dikeluarkan oleh pihak Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau 

PTSP Kota Semarang yang terletak di Balai Kota Semarang. Untuk keperluan 

pengurusan TDUP dibutuhkan dokumen sebagai berikut: 

1. Izin HO terkait dengan tempat usaha. Izin ini bisa didapatkan dari 

kelurahan tempat membangun usaha. 

2. Persyaratan lainnya adalah dokumen legalitas usaha seperti identitas 

pemilik usaha, akta pendirian CV. Selain itu, ada KTP direktur perusahaan 

atau pemilik, dan NPWP perusahaan.  
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3. Setelah masalah legalitas sudah lengkap, maka hal yang perlu dilampirkan 

selanjutnya adalah persyaratan terkait dengan ketertiban dan keamanan. 

Diantaranya adalah Surat Keterangan Domisili Perusahaan atau Izin 

Domisili (fotokopi) dari kelurahan setempat. Dokumen ini sangat penting 

agar pihak pemerintah mengetahui bahwa usaha rumah makan bebas dari 

sengketa dan sudah memenuhi persyaratan. 

4.7 Aspek Operasi 

 Aspek operasi dalam perencanaan bisnis dibutuhkan untuk melihat 

kebutuhan  

a. Pemilihan Lokasi.  

Pemilihan lokasi berkaitan dengan manajemen rantai pasok. Faktor pada 

rantai pasok (supply chain) yang berpengaruh antara lain transportasi dan 

jaringan distribusi.  

b. Lay Out.  

Perancangan tata letak dilakukan setelah perancangan proses dan 

kapasitas. Perancangan tata letak akan berpengaruh pada SDM, 

persediaan, penjadwalan dan pemeliharaan. 

c. HPP 

Perancangan proses dan kapasitas dilakukan setelah perancangan barang 

dan jasa selesai.  

d. Peralatan 

Investasi peralatan yang dilakukan oleh Warung Vege 
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e. Proses dan Kapasitas Produksi, 

Proses perancangan produk perusahaan akan mempengaruhi kualitas akhir 

produk. Oleh karena itu, perancangan barang dan jasa harus memasukkan 

unsur kualitas atau mutu, misalnya pada kualitas desain produk. 

f. Perancangan produk (barang atau jasa) menentukan jumlah SDM yang 

dibutuhkan untuk membuat produk. Misalnya perancangan produk meubel 

yang terdiri dari beberapa komponen. Dari komponen-komponen tersebut 

dapat ditentukan jumlah tenaga kerja. 

g. Mutu. 

Mutu atau kualitas produk harus dijaga pada saat proses pengerjaan 

produk (barang atau jasa). Sehingga penentuan mutu harus dilaksanakan 

pada saat perancangan produk dan perancangan proses. 

4.7.1 Pemilihan Lokasi 

 

 Untuk kegiatan operasinya " Warung Vege " akan beroperasi di Jalan 

Telogosari Raya III/15B, Semarang. Selain karena lokasinya yang strategis di 

sekitar daerah Telogosari Raya III/15B juga merupakan daerah yang cocok untuk 

membuka bisnis serta disana banyak terdapat calon konsumen dan mudahnya 

akses untuk melakukan pengiriman karena terletak di pusat kota. 
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4.7.2 Lay Out 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

Gambar A  : Pintu Masuk/Keluar 

Gambar B  : Ruang Makan 

Gambar C  : Kasir 

Gambar D  : Dapur 

Gambar E  : Ruang Pengemasan dan Gudang 

Pada layout “Warung Vege”, pintu masuk/keluar diletakkan di tengah agar 

pembeli dapat memilih tempat duduk dan meja di ruang makan, yang terdiri dari 

10 meja, sehingga ruang makan dapat menampung 100 orang. Kasir terletak di 

sebelah kanan di dekat pintu keluar sehingga konsumen melakukan pembayaran 

pada saat akan keluar dari “Warung Vege”. Dapur dan ruang pengemasan dan 
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gudang untuk menaruh bahan baku diletakkan pada bagian belakang sehingga 

tidak mengganggu konsumen dengan kegiatan memasak dan stocking. 

4.7.3 Harga Pokok Penjualan 

 Berikut daftar harga bahan baku yang diperlukan untuk membuat masakan 

 Vegetarian : 

Tabel 4.25 

Biaya Produksi Makanan 

Nama Barang Harga 

Biaya/porsi Gule Rp.   7.300,00 

Biaya/porsi Ayam Goreng Tepung Rp.   7.850,00 

Biaya/porsi Empal Goreng Rp.   7.550,00 

Biaya/porsi Nasi Goreng Vegetarian Rp.   4.200,00 

Biaya/porsi Capcay vegetarian Rp.   4.650,00 

Biaya/porsi Rawon Rp.   8.100,00 

Biaya/porsi Sate Rp.   7.650,00 

Biaya/porsi Sup Ayam Rp.   7.350,00 

Biaya/porsi Ayam Saus Lemon Rp.   8.550,00 

Biaya/porsi Fuyunghai Rp.   7.750,00 

Biaya/porsi Bakso Rp.   7.150,00 

Biaya/porsi Kare Rp.   8.100,00 

Biaya/porsi Opor Rp.   8.750,00 

Biaya/porsi Soto Rp.   8.150,00 

Biaya/porsi nugget Rp.   6.750,00 

Biaya/porsi Tongseng Rp.   7.700,00 

Biaya/porsi Pepes Tahu Rp.   2.300,00 

Biaya/porsi sayur lodeh Rp.   4.500,00 

Biaya/porsi Tumis Tahu Rp.   4.100,00 

Biaya/porsi Jangan Bening Rp.   2.250,00 

Biaya per porsi Oseng-Oseng Tempe Kacang Panjang Rp.   4.000,00 

Biaya per porsi Ayam Asam Manis Rp.   7.900,00 

 

 

 

Tabel 4.26 

Biaya Tenaga Kerja Langsung 

Biaya Tenaga 

Kerja Langsung 

Gaji Jumlah Total 

Gaji Koki Rp. 2.000.000,00 2 Rp.   4.000.000,00 

Gaji Bagian 

Packaging 

Rp. 1.500.000,00 1 Rp.   1.500.000,00 
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Gaji Bagian 

Delivery 

Rp. 1.500.000,00 2 Rp.   3.000.000,00 

BTKL per bulan Rp.   7.500.000,00 

BTKL per tahun Rp. 90.000.000,00 

 

Tahun Total BTKL 

2017 Rp. 90.000.000,00 

2017 Rp. 103.500.000,00 

2018 Rp. 119.025.000,00 

2019 Rp. 136.878.750,00 

2020 Rp. 157.410.563,00 

 

Tabel 4.27 

Biaya Overhead 

Biaya Overhead  Harga Kebutuhan Total 

Gas LPG Rp. 135.000,00/tabung 2 Rp.    270.000,00 

Plastik Rp.     8.000,00/100 lbr 80 Rp.        6.400,00 

Total Biaya Penolong per hari Rp.    276.400,00 

Total Biaya Penolong per bulan Rp. 3.316.800,00 

Total Biaya Listrik dan Air per bulan Rp. 1.500.000,00 

Biaya Penyusutan Peralatan per bulan Rp.    903.990,00 

BOP per bulan Rp. 5.720.790,00 

BOP per tahun Rp. 68.649.480,00 

 

Tabel 4.28 

Perhitungan HPP 

BBB Rp. 171.046.530 

BTKL Rp.   90.000.000 

BOP Rp.   68.649.480 

Total Rp. 329.696.010 

 

4.7.4 Peralatan 

Peralatan yang diperlukan “Warung Vege” meliputi kitchen set, mobil, 

sepeda motor, kompor, kulkas, blender, mesin kasir, meja, kursi, pisau, panic, 

wajan, spatula dan talenan. 

 

 

 

 

 



 

 

80 

 

Tabel 4.29 

Rencana Investasi Warung Vege 

No Keterangan Jumlah 

1 Kitchen Set 1 

2 Mobil 1 

3 Sepeda Motor 2 

4 Kompor 2 

5 Kulkas 1 

6 Blender 1 

7 Mesin Kasir 1 

8 Meja 2 

9 Kursi 10 

10 Pisau 5 

11 Panci 3 

12 Wajan 3 

13 Spatula 10 

14 Talenan 3 

 

Untuk pemeliharaan peralatan, peralatan yang harus dibersihkan di dapur 

tidak hanya utensil atau equipment saja tetapi benda lain seperti meja kerja, dan 

blender. Prosedur pembersihan yang baik menggunakan tiga tahapan pencucian 

yang pertama adalah Wash untuk mencuci lalu Rinse untuk membilas dan yang 

terakhir Sanitize untuk menghilangkan kuman. Pengerjaan pembersihan peralatan 

dapur dilakukan dengan cara manual dishwashing. 

Penataan peralatan dapur sangat diperlukan untuk semua industri yang 

berkecimpung dalam dunia kuliner hal ini bertujuan untuk menjaga peralatan 

dalam keadaan baik yang harus disimpan dalam tempat berbeda. Penyimpanan 

peralatan harus memiliki ruangan khusus yang berbeda dengan ruangan untuk 

memasak ataupun ruangan untuk pembersihan/pencucian hal ini bertujuan untuk 

mengurangi kemungkinan kerusakan pada peralatan dapur dan memudahkan 

karyawan untuk mengambil peralatan yang sudah siap untuk digunakan.  
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Penyimpanan peralatanpun harus diletakan sesuai dengan ukuran dan 

beratnya jangan dibiarkan menumpuk karena membuat peralatan yang berada di 

bagian paling bawah menjadi rusak ataupun penyok selain itu peralatan yang 

sudah rusak jangan dibiarkan disimpan pada tempat peralatan yang masih bagus 

dan setelah peralatan dibersihkan peralatan tidak dianjurkan untuk disimpan 

langsung diatas lantai. Setiap peralatan dapur yang telah di bersihkan tentunya 

harus disimpan dalam kering dan di tempatkan pada tempat semestinya, seperti 

pisau jika telah digunakan segeralah di bersihkan dan di keringkan, jika tidak hal 

ini akan membuat bagian mata pisau menjadi tumpul dan proses pembuatan 

makanan pun akan terhambat. Semua peralatan yang di simpan di dalam gudang 

harus dalam keadaan bersih, kering, siap pakai dan peralatan tersebut 

dikelompokan sesuai dengan jenis nya. 
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4.7.5 Proses Produksi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Delivery              Makan di tempat 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proses produksi dimulai dengan cara pembelian bahan baku yang 

dibutuhkan untuk pembuatan makanan. Ketika konsumen datang dan memberikan 

orderan, maka “Warung Vege” yang menerima orderan tersebut akan menyiapkan 

bahan baku  dan peralatan, kemudian melakukan pengolahan dan persiapan 

terhadap pesanan konsumen. Jika konsumen makan di tempat, maka waiter akan 

mengantarkan pesanan ke meja konsumen dan ketika konsumen selesai makan, 
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maka konsumen melakukan pembayaran. Jika pesanan tersebut merupakan 

pesanan delivery, maka waiter akan melakukan pengemasan terhadap makanan, 

meminta nota dari kasir dan meminta driver untuk mengantarkan pesanan ke 

alamat konsumen. Konsumen yang menerima pesanan melakukan pembayaran 

secara langsung kepada driver. Driver akan menyetor uang ke kasir dan nota 

merah kepada kasir. 

 

4.7.6 Perancangan Produk 

Beberapa hal yang termasuk dalam perancangan produk " Warung Vege "   : 

1. Produk " Warung Vege " 

 Untuk makanan yang ditawarkan, " Warung Vege " akan 

 menyediakan 4 macam varian menu makanan yang terdiri dari 2-3 

 macam menu sayuran dan 1-2 macam menu daging imitasi yang 

 dibuat dari bahan dasar gluten. Menu-menu diatas merupakan hasil 

 produksi sendiri dan juga pengembangan dari menu makanan yang 

 dijual di rumah makan/catering vegetarian lainnya. Berikut adalah 

 daftar menu Warung Vege : 

Tabel 4.30 

Daftar Menu Warung Vege Sesuai Hari 

No Menu 

Senin Gule, Soto, Pepes Tahu   

Selasa Ayam Goreng Tepung, Opor, Lodeh 

Rabu  Empal Goreng, Kare, Tumis Tahu 

Kamis Bakso, Fuyunghai, Jangan Bening 

Jumat Tongseng, Ayam Asam Manis, Nasi Goreng Vegetarian 

Sabtu Rawon, Ayam Saus Lemon, Capcay Vegetarian 

Minggu Sate, Sup Ayam, Oseng-oseng Tempe Kacang Panjang 
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2. Proses Produksi Bahan Dasar "Warung Vege" 

Tahap-tahap pembuatan bahan dasar yang ada dalam menu 

"Warung Vege" akan dijelaskan pada gambar-gambar berikut ini : 

a. Proses pembuatan gluten atau daging buatan diawali 

 dengan mencampur 1 kilogram adonan tepung terigu tinggi 

 protein  atau cakra dengan 150 mili liter air, 1 sendok teh 

 garam, dan 1 sendok  makan minyak biji anggur  kemudian  

 didiamkan selama kurang lebih 30 menit 

 
Gambar 4.2. Menunggu hingga adonan terbentuk 

b. Adonan yang sudah tercampur kemudian dicuci dengan 

 sedikit dipijat-pijat hingga untuk melarutkan starch-nya 

 
Gambar 4.3. Proses melarutkan starch pada adonan 
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c.         Kemudian dilanjutkan dengan mencuci kembali adonan  

            gluten hingga warna kuningnya saja yang tersisa 

            dan teksturnya menyerupai karet 

 
Gambar 4.4. Proses mencuci Gluten  

 

d. Setelah tekstur gluten sudah menyerupai karet dan tinggal 

 warna kuning dari gluten saja yang tersisa lalu diamkan lagi 

 selama 30 menit 

 
Gambar 4.5. Pengeringan Gluten 

 

e. Setelah adonan Gluten sudah kering lalu campur adonan 

 dengan bumbu vegetarian sesuai kebutuhan lalu diamkan 

 lagi selama 30 menit kemudian adonan sudah siap dibentuk 

 

 

 

 

Gambar 4.6. Membentuk adonan Gluten   
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4.7.7 Mutu 

Untuk mendukung kegiatan produksi " Warung Vege " maka diperlukan 

pelaksanaan pengawasan mutu yang dilakukan setiap hari. Pengawasan mutu 

dilakukan sebanyak dua kali sehari, yaitu dilakukan saat sebelum buka restoran 

yaitu pada pukul 7.30 dan pada saat setelah penutupan yaitu pada pukul 10.30. 

Pengawasan mutu tersebut meliputi pengecekan terhadap bahan baku yang 

diterima, seperti sayur, akan dicari apakah ada ulat lalu apakah sayur yang 

diterima sudah segar. Kemudian dilakukan pengawasan kebersihan terhadap 

seluruh peralatan serta perlengkapan yang akan digunakan serta kebersihan dapur 

dan ruang makan di “Warung Vege”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


