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BAB III 
 

ASPEK OPERASIONAL 
 

A. Aspek jenis aktivitas dan fasilitas 
 

Untuk menjalankan kegiatan operasional yang baik, diperlukan 

distribusi yang baik juga. Kegiatan operasional perlu dirancang mulai dari 

persiapan hingga pendistribusian kepada konsumen. Hal ini perlu 

dilakukan agar aktivitas yang berjalan dapat tersusun dengan rapi dan juga 

lancar. 

1. Jenis Aktivitas 
 

Restoran yang baik merancangkan seluruh kegiatan didalamnya 

agar operasional berlangsung secara terstruktur. Kegiatan operasional 

dibagi atas 2 yaitu Front of the House dan Back of the House. 

a) Front of the House 
 

Kegiatan yang terjadi merupakan keseluruhan aktivitas yang 

terlihat oleh tamu. Aktivitas yang terjadi pada Front of the House 

merupakan Guest activity dan Server. 

1) Guest activity 
 

Aktivitas ini merupakan seluruh kegiatan yang terlihat pada 

area dimana tamu berada. Area ini biasanya termasuk pada lobi, 

koridor, toilet, serta karyawan yang sedang berada pada area 

tersebut. Aktivitas yang dilakukan pada area ini biasanya kegiatan 

yang berhubungan langsung dengan tamu. 



71 

 

 

a. Kedatangan 
 

Ketika tamu sampai kerestoran, maka karyawan 

yang sedang bertugas menjadi Head waiter akan 

menyambut tamu dengan hangat. Kemudian selanjutnya 

dipastikan tamu akan diminta datanya. Data yang 

didapatkan diperlukan untuk mengetahui apakah tamu 

sudah terlebih dahulu melakukan reservasi atau belum. 

b. Pengarahan tempat duduk 
 

Ketika data tamu telah didapatkan, maka selanjutnya 

tamu akan diarahkan ketempat duduk yang telah 

dibersihkan sebelumnya. Peletakan tempat duduk juga 

disesuaikan dengan keinginan dimana tamu ingin 

ditempatkan. 

c. Pemesanan menu 
 

Setelah ditempatkan ditempat duduk, selanjutnya tamu 

melakukan pemesanan yang kemudian dikonfirmasi 

kembali atas makanan dan minuman yang dipesan. 

d. Makan / Bawa Pulang Pesanan 
 

Ketika makanan selesai dibuat, maka akan disajikan 

kepada tamu. Tamu dapat menyantap makanannya serta 

membawa pulang jika mereka melakukan pesanan untuk 

dibawa pulang (take-away). 

e. Pembayaran 
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Ketika selesai makan, tamu yang akan melakukan 

pembayaran akan diarahkan ke kasir. Proses pembayaran 

dapat dilakukan dengan cash, debit/credit, dan juga dapat 

melalui virtual payment seperti Go-Pay, OVO, Shopee-Pay. 

f. Keluar 
 

Kemudian tamu akan diantar keluar ketika selesai 

melakukan pembayaran dan akan pulang. 

Berikut merupakan gambar dari flowchart front of the house 
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Alur kegiatan aktivitas tamu 

 
 

 
 

Sumber: hasil olah data 2021 
 

Penjelasan Gambar: 
 

1. Ketika tamu datang, maka tamu akan disambut oleh 

karyawan yang sedang bertugas. 

2. Tamu akan dipersilakan untuk memilih tempat duduk jika 

belum melakukan reservasi dan akan diantarkan oleh 

karyawan yang bertugas 

3. Tamu akan diberikan daftar menu yang kemudian tamu 

dipersilakan untuk memesan makanan, ketika sudah 

melakukan pemesanan, maka karyawan akan memastikan 

bahwa pesanan telah sesuai dengan mengulang kembali 

pesanan yang dipesankan oleh tamu. 

4. Ketika selesai melakukan pemesanan, maka karyawan akan 

langsung menginformasikan pesanan ke dapur untuk 

kemudian diolah, ketika selesai diolah, makanan akan 
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diantarkan kemeja tamu. Jika tamu tidak makan di tempat, 

maka pesanan akan dibungkus untuk kemudian dibawa 

pulang. 

5. Tamu selanjutnya akan melakukan pembayaran dan berarti 

karyawan perlu bersiap untuk mengantarkan tamu keluar 

6. Tamu akan diantarkan keluar dan karyawan akan mulai 

melakukan clear up pada meja yang telah kosong. 

2) Server 
 

a. Tiba 
 

Ketika para karyawan tiba direstoran, selanjutnya 

akan melakukan absensi dengan face-id sebagai penanda 

kehadiran dari karyawan. Kemudian setelah selesai 

melakukan absen, karyawan akan berganti baju dengan 

menggunakan seragam yang telah ditetapkan. Seluruh 

barang karyawan nantinya akan diletakan di loker yang 

telah disediakan. 

b. Persiapan 
 

Setelah karyawan mengganti pakaian, maka 

karyawan dapat mengecek kembali kebersihan dari meja 

tamu dengan melakukan polishing pada tiap meja serta 

bangku yang akan ditempati oleh para tamu. 

c. Briefing 
 

Setelah selesai melakukan persiapan, maka briefing 
 

akan dilakukan. Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi 
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beberapa hal yang harus dihindari. Briefing juga 

dilakukan untuk mengetahui tugas dan tanggung jawab 

dari tiap karyawan. 

Apa yang perlu diperhatikan adalah memastikan 

lajur dari kegiatan operasional akan berjalan dengan 

lancar. Briefing dilakukan oleh seluruh karyawan dengan 

manajer atau supervisor restoran. 

d. Tamu hadir 
 

Ketika tamu hadir, maka karyawan yang bertugas 

sebagai greeter akan menyambut tamu. Ketika tamu 

masuk ke area restoran, karyawan akan memastikan 

apakah tamu sudah melakukan reservasi atau belum. 

Jika sudah melakukan reservasi, maka tamu akan 

diminta datanya untuk konfirmasi kembali. Jika tamu 

belum melakukan reservasi, maka tamu akan dibiarkan 

untuk memilih pada meja mana tamu ingin duduk. 

e. Mengantar tamu ketempat duduk 
 

Selanjutnya karyawan yang juga bertugas menjadi 

server akan mengantarkan tamu ke meja yang sudah 

dipilih. Kemudian selanjutnya tamu akan diberikan menu 

yang dapat dilihat melalui barcode yang dapat di scan. 

Tamu akan dibiarkan untuk memilih menu terlebih 

dahulu dan melakukan order melalui aplikasi yang 

disediakan. 
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f. konfirmasi pesanan 
 

Ketika tamu sudah meng-input order, maka 

karyawan akan datang kemeja tamu untuk 

mengkonfirmasi kembali pesanan yang telah dilakukan 

oleh tamu dengan repeat order. Jika sudah melakukan 

konfirmasi dan sesuai, maka selanjutnya karyawan akan 

mengantarkan seluruh pesanan tamu ke dapur untuk 

selanjutnya dilakukan pengolahan makanan dan 

minuman. 

g. Menyajikan makanan 
 

Jika makanan dan minuman yang dibuat didapur 

telah selesai dimasak, maka akan disajikan kepada tamu 

sesuai dengan pesanannya. Ketika menyajikan makanan, 

karyawan akan kembali menjelaskan apa yang 

dipesankan sebelum akhirnya disajikan diatas meja. 

Selama tamu sedang menyantap makanannya, karyawan 

selalu memerhatikan keadaan sekitar terlebih ketika ada 

tamu yang memanggil dan membutuhkan sesuatu. Ketika 

tamu sudah selesai menyantap makanannya, maka 

karyawan akan membersihkan meja tamu sebelum 

akhirnya meminta pendapat mengenai pendapat dan 

masukan akan makanan yang disajikan. 

h. Pembayaran 
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Jika tamu sudah selesai dan ingin melakukan 

pembayaran, maka karyawan akan mengarahkan tamu ke 

kasir untuk melakukan proses pembayaran. Proses 

pembayaran juga dapat dilakukan pada meja tamu jika 

ingin menggunakan kartu pembayaran baik debit maupun 

kredit. 

i. Mengantarkan tamu keluar 
 

Ketika tamu sudah selesai melakukan pembayaran 

dan bergegas ingin keluar, maka karyawan akan 

mengantarkan tamu sambil mengucapkan terima kasih 

atas kedatangannya. Karyawan juga tidak lupa untuk 

mengucapkan salam perpisahan kepada tamu. 

j. Membersihkan meja tamu 
 

Ketika tamu sudah pergi, maka meja dan kursi yang 

telah digunakan tamu akan dibersihkan kembali untuk 

selanjutnya dapat digunakan oleh tamu berikutnya. 

Karyawan akan membersihkan dan memastikan bahwa 

tidak ada noda serta lengket pada meja dan kursi. 

k. Menutup restoran 
 

Ketika sudah tidak ada tamu di area restoran, 

karyawan bisa mulai melakukan penutupan dengan 

memastikan kebersihan restoran juga posisi yang benar 

dari layout restoran. Setelah semua sudah dipastikan 

bersih, maka akan dilakukan evaluasi singkat mengenai 



78 

 

 

Absensi 

Penutupan 
restoran 

Jenis aktivitas 

Kegiatan yang dilakukan 

Membersih 
kan meja 

tamu 

Mengantar 
kan tamu 

keluar 

 
Pembayara 

n 

 
Tamu 
Hadir 

Penempata 
n tempat 

duduk 

 
Konfirmasi 
pesanan 

 
Penyajian 
makanan 

 

Briefing 

 

Persiapan 

 

Tiba 

kinerja hari ini. Evaluasi bertujuan untuk memperbaiki 

kekurangan dan mempertahankan kelebihan agar 

pekerjaan selanjutnya berjalan sesuai rencana. 

GAMBAR 8 
Alur kegiatan aktivitas Server 

 
 

Sumber: hasil olah data 2021 
 

b) Back of the house 
 

Merupakan seluruh aktivitas yang tidak terlihat konsumen, 

namun memiliki peran penting sebagai terlaksananya kegiatan 
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operasional restoran. Area ini biasanya meliputi dapur, area 

pegawai, kantor, dan gudang. 

1) Dapur 
 

a. Tiba di restoran 
 

Ketika karyawan tiba direstoran, karyawan akan 

absen melalui face id sebagai tanda kehadiran. Setelah 

melakukan absensi, maka karyawan dapat bertukar pakaian 

yang akan digunakan selama memasak didapur. Karyawan 

dapat bertukar pakaian pada loker yang telah disediakan. 

Sebelum masuk kedapur, seluruh karyawan akan 

dikumpulkan untuk menerima tugas masing-masing. 

b. Briefing 
 

Sebelum melakukan kegiatan operasional, karyawan 

akan melakukan briefing mengenai tugas yang akan 

dikerjakan. Satu orang akan menjadi kepala koki untuk 

mengatur segala jenis kegiatan didalam dapur. Briefing 

yang dilakukan mengenai apa yang harus diperhatikan 

sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. 

c. Penerimaan bahan 
 

Ketika selesai melakukan briefing, maka karyawan 

akan menerima bahan makanan yang telah dipesan serta 

melihat kualitas dari bahan pangan yang digunakan. Jika 

kualitas tidak sesuai, maka akan dilakukan penukaran 

d. Persiapan 
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Untuk menjaga kualitas dari bahan makanan, maka 

kebersihan dari bahan makanan juga akan diperhatikan. 

Ketika bahan makanan siap pakai, maka karyawan dapat 

melakukan mise en place untuk mulai mempersiapkan 

bahan-bahan yang akan dimasak. 

e. Penyimpanan 
 

Penyimpanan dilakukan untuk menjaga kualitas dari 

bahan makanan yang akan digunakan. Bahan makanan 

disimpan sesuai jenis dan umur dari bahan makanan. 

f. Produksi 
 

Ketika restoran siap untuk menerima pengunjung, 

maka karyawan akan bergegas untuk membuat makanan 

yang telah dipesankan oleh para tamu. 

g. Pengecekan stok 
 

Ketika restoran akan tutup, maka karyawan yang 

bertugas akan mengecek kembali bahan makanan yang 

telah terpakai. Hal ini dilakukan untuk melihat berapa 

banyak penggunaan bahan makanan dan mengetahui berapa 

banyak bahan-bahan yang harus dipesan lagi. 

h. Penutupan 
 

Setelah kegiatan operasional restoran selesai, maka 

karyawan mulai melakukan penutupan dengan 

membersihkan kembali area dapur dan memastikan tidak 

ada kotoran yang tersisa. 
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GAMBAR 9 
Alur kegiatan aktivitas Kitchen 
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Sumber: hasil olah data 2021 
 

B. Aspek Hubungan Fasilitas yang Berkaitan dengan Aktivitas 
 

Dalam melakukan aktivitas, maka fasilitas yang dibutuhkan juga 

harus memadai jalannya kegiatan operasional. 

Beberapa fasillitas yang dibutuhkan: 
 

1. Front of the house 
TABEL 22 

Fasilitas yang berkaitan dengan aktivitas Tamu 
No. Aktivitas Fasilitas 
1. Kedatangan Area masuk 
2. Pengarahan tempat duduk Area makan dan minum 
3. Pemesanan menu Area makan dan minum 

4. Makan/bawa pulang 
pesanan 

 
Area makan dan minum 

5. Pembayaran Area makan dan minum 
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Fasilitas yang berkaitan dengan aktivitas Tamu(Lanjutan) 
6. Keluar Area masuk 

TABEL 23 
Fasilitas yang berkaitan dengan aktivitas Server 

No. Aktivitas Fasilitas 
1. Tiba Area masuk karyawan 
2. Persiapan Area loker karyawan 
3. Briefing Area makan dan minum 
4. Tamu hadir Area masuk, area makan dan 

minum 
5. Mengantar tamu ketempat 

duduk 
Area makan dan minum 

6. Konfirmasi pesanan Area makan dan minum 
7. Menyajikan makanan Area makan dan minum 
8. Pembayaran Area makan dan minum 
9. Mengantar tamu keluar Area makan dan minum, area 

masuk 
10. Membersihkan meja tamu Area makan dan minum 
11. Menutup restoran Area makan dan minum, area 

karyawan 
Sumber: hasil olah data 2021 

 
2. Back of the house 

 
TABEL 24 

Fasilitas yang berkaitan dengan aktivitas Kitchen 
No. Aktivitas Fasilitas 
1. Tiba di restoran Area masuk karyawan 
2. Briefing Area dapur, bar 
3. Penerimaan bahan Area dapur, bar 
4. Persiapan Area dapur, bar 
5. Penyimpanan Area dapur, bar 
6. Produksi Area dapur, bar 
7. Pengecekan stok Area dapur, bar 
8. Penutupan Area dapur, bar 
Sumber: hasil olah data 2021 

 
C. Perhitungan Kebutuhan Ruang Fasilitas 

 
Setelah melihat aktivitas yang akan dilakukan oleh karyawan maupun 

konsumen, maka akan dilakukan perhitungan untuk melihat kebutuhan 

ruang dalam menjalankan kegiatan operasional. Sunset Seafood sekiranya 

memerlukan luas 18m x 20m dengan total luas hampir 600m. 
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Area parkir berada disekitaran area gedung restoran yang disediakan 

bagi para tamu untuk memarkirkan kendaraannya. Area restoran terdiri 

atas dua lantai dimana pada lantai satu merupakan ruang terbuka dan 

ruangan indoor serta ruangan privat akan berada di lantai dua. Pada lantai 

satu dan dua restoran merupakan segala aktivitas operasional kegiatan 

berlangsung. Lantai satu menjadi tempat produksi makanan dan minuman 

yang terletak pada dapur, loker karyawan, kantor karyawan, serta kasir 

untuk melakukan pembayaran. Pada lantai 2 Restoran, akan terdapat area 

makan indoor dan ruangan privat. 

Pada saat tamu sampai di Restoran, tamu akan langsung berada pada area 

masuk sekaligus area makan outdoor 

Tabel 25 
Area Lantai 1 Restoran Seafood Sunset 

No Area Belakang Restoran Area Depan restoran 
1 Pintu masuk, Loker & Toilet 

Karyawan 
Area masuk tamu 

2 Dapur Bar, Kasir 
3  Area makan ruang terbuka 
4  Toilet Tamu 
Sumber: Hasil olah data 2021  

Tabel 26 
Area Lantai 2 Restoran Seafood Sunset 

No Area Restoran 
1 Area makan (indoor) 
2 Area makan (privat) 

Sumber: Hasil olah data 2021 
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GAMBAR 10 
Denah Restoran Seafood Sunset 

 
Denah Lantai 1 

Sumber: Hasil olah data 2021 
 

 
Denah Lantai 2 

Sumber: Hasil olah data 2021 
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Ukuran tanah dari Restoran Sunset memiliki luas 421,65m2 dengan 

panjang 30m dan lebar 20m dengan kapasitas 108 orang. 

Pada lantai 1 terdapat area makan dengan luas 18x20m dan 

berkapasitas 56 orang. Pada lantai 1 juga terdapat area Bar yang digabung 

dengan Kasir dengan luas 7x4m. Kitchen terletak pada lantai 1 dengan 

luas 6,7x4,8m. Loker karyawan beserta toilet didalamnya baik pria 

maupun wanita memiliki area dengan luas 5,6x2,6m. Toilet tamu memiliki 

area dengan luas 3,8x4,3m. 

Pada lantai 2 restoran terdapat area makan indoor dengan luas 

11x10m dan area privat dengan luas 5,6x3,2m untuk setiap ruangan privat 

dengan kapasitas 52 orang. 
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GAMBAR 11 
3D Restoran Seafood Sunset 

Lantai 1 Tampak Depan 
Merupakan area masuk tamu serta area makan outdoor 

Sumber: Hasil olah data 2021 
 

Lantai 1 tampak kanan 
Terdapat Bar dan Kasir untuk melakukan pembayaran 

Sumber: hasil olah data 2021 

Lantai 1 Tampak kiri 
Terlihat area makan outdoor serta tangga menuju lantai 2 

Sumber: hasil olah data 2021 
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Lantai 2 Indoor 
Sumber: hasil olah data 2021 

 
Lantai 2 Private Room 

Sumber: hasil olah data 2021 
 

Kitchen 
Sumber: hasil olah data 2021 
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D. Pemilihan lokasi 
 

Terdapat beberapa faktor yang menjadikan pengaruh dalam 

menentukan lokasi, yaitu: 

1. Kemudahan akses ke tempat yang diinginkan untuk mengoptimalkan 

aktivitas di tempat kegiatan operasional berlangsung 

2. Kenyamanan dari para tamu dilihat dari kunjungan kedatangan dan 

kepulangan tamu. 

3. Jenis usaha yang berada pada lokasi sekitar. 
 

4. Harga sewa yang menjadi faktor dalam membuka usaha jenis baru. 
 

5. Lingkungan sekitar restoran yang menjadi pertimbangan apakah 

restoran dapat bertahan atau tidak. 

TABEL 27 
Tabel Perbandingan Lokasi Sunset Seafood Restaurant 

 

No Kriteria Bobot yang 
diharapkan 

Golf Island 
PIK 2 

Ruko Elang 
Laut 

1 Aksesibilitas 20 20 17 
2 Target Pasar 20 16 14 
3 Keberadaan 

Pesaing 
20 18 17 

4 Harga Sewa 20 18 15 
5 Lingkungan 20 19 16 

Jumlah 100 91 79 
Sumber: hasil olah data 2021 

 
Lokasi dari Sunset Seafood akan dibangun di kawasan Pantai Indah 

Kapuk 2, yang merupakan lokasi strategis. Lokasi ini dapat di akses 

dengan mudah karena berdekatan dengan jalan Tol exit Pantai Indah 

Kapuk dan area Kapuk sekitarnya. Lokasi yang strategis dengan 

kemudahan akses membuat Sunset Seafood Restaurant dekat dengan pasar 

target. Lokasi dari Sunset Seafood Restaurant juga dekat dengan 
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perumahan sehingga lokasi Pantai Indah Kapuk dipilih menjadi lokasi 

restoran. 

E. Teknologi yang digunakan 
 

1. Mesin EDC (Electronic Data Capture) 
 

Dalam proses pembayaran, Sunset Seafood menggunakan mesin 

EDC sebagai salah satu fasilitas untuk membantu proses pembayaran 

non-tunai yang menggunakan kartu debit maupun kredit. 

Gambar 12 
Mesin EDC yang akan digunakan pada Restoran Sunset 

 

 
Sumber: google image 

 
Tabel 28 

Perkiraan Harga mesin EDC 
No Merek Perkiraan Harga 
1 Ingenico EFT930G Rp 1.500.000 
2 Verifone VX 675 Rp 2.700.000 

Sumber: harga.web.id 

 
2. Mesin Face-id 

 
Mesin ini digunakan untuk mempermudah absensi yang akan 

dilakukan oleh karyawan yang bekerja. Nantinya mesin ini akan 

diletakan pada area pintu masuk Karyawan dan seluruh karyawan 

dapat langsung melakukan absensi ketika sudah tiba di restoran. 

Tujuan diberlakukannya face-id juga untuk menghindari kecurangan 
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yang mungkin terjadi dan bersikap secara adil terhadap seluruh 

karyawan. 

Gambar 13 
Mesin Face-id pada Loker Karyawan Sunset Seafood 

Tabel 29 
Harga mesin absensi Face-id Restoran Sunset 

No Merek Perkiraan Harga 
1 Revo FF-162BNC Rp 2.945.000 
Sumber: tokopedia.com 

 
3. Wi-Fi 

 
Mesin Wi-Fi disediakan sebagai fasilitas front of the house maupun 

back of the house. Hal ini bertujuan untuk memudahkan proses 

pemesanan yang dilakukan melalui tablet masing-masing tamu dan 

mempermudah akses internet. Jumlah penggunaan Wi-Fi akan 

diberikan sesuai dengan jangkauan area restoran. Wi-fi akan 

ditempatkan pada Kasir, Area makan lantai 1, dan lantai 2. 

Tabel 30 
Harga Wi-fi Restoran Sunset 

No Merek Jumlah Perkiraan 
Harga 

Total 

1 ASUS RT-AX55 3 Rp 1.439.000 Rp 4.317.000 
Sumber: tokopedia.com 
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4. Kamera Pengawas (CCTV) 
 

Dalam menjaga keamanan dan kenyamanan restoran juga tamu, 

maka Sunset Seafood akan menggunakan CCTV untuk memantau 

kegiatan dan aktivitas yang terjadi. Diharapkan dengan diletakannya 

CCTV pada titik-titik tertentu menciptakan rasa aman pada setiap 

pelanggan. Pada lantai 1, nantinya CCTV akan diletakan pada setiap 

sudut area makan tamu, area Bar dan Kasir, Kitchen, bagian luar toilet 

tamu, serta area karyawan. Pada lantai 2, CCTV akan diletakan pada 

setiap ruangan privat, dan area makan indoor. 

Tabel 31 
Harga CCTV Restoran Seafood Sunset 

No Merek Jumlah Perkiraan Harga Total 
1 Yi Iot Ptz 

360Outdoor 
4 Rp 808.700 Rp 3.234.800 

2 DS-2CE16HOT- 
ITPF Hikvision 

10 Rp 391.000 Rp 3.910.000 

Sumber: tokopedia.com 
 

5. Komputer 
 

Untuk memudahkan system pembayaran, maka Sunset Seafood 

menyediakan komputer untuk membantu kelancaran operasional 

restoran. Komputer tidak hanya digunakan pada bagian kasir, tapi 

untuk melakukan promosi melalui website, pembukuan restoran, serta 

memastikan ketersediaan stok bahan makanan dan minuman. 

Tabel 32 
Harga Komputer Restoran Seafood Sunset 

No Merek Perkiraan Harga 
1 Asus PC D340MC- 

I58400027T 
Rp 9.899.000 

Sumber: tokopedia.com 
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6. POS (Point of Sale) System 
 

POS system digunakan untuk mempermudah rekapan hasil penjualan 

pada hari tersebut. POS juga digunakan untuk mempermudah 

melakukan transaksi dalam proses pembayaran. 

Tabel 33 
POS System Restoran Seafood Sunset 

No Merek Perkiraan Harga 
1 Kassen BT-P299 Rp 3.400.000 
2 Bluetooth Thermal Receipt PPOB 

58MM 
Rp 320.000 

Sumber: tokopedia.com 


