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Produksi dalam KPRT

 Perencanaan menu sehari-hari dengan sistem 

rantangan

 Perencanaan menu istimewa

 Lunch box

 Snack box

 Penghitungan kebutuhan bahan makanan untuk 

100 orang



Menu dianggap lazim di semua daerah di Indonesia 
umumnya terdiri dari susunan hidangan sebagai 
berikut:

 Makanan pokok yang umumnya terbuat dari beras 
yaitu nasi.

 Lauk pauk yaitu makanan yang terbuat dari bahan 
makanan hewani, nabati atau gabungan hewani dan 
nabati.

 Sayur yaitu makanan yang biasanya berkuah karena 
berfungsi sebagai pembasah nasi agar mudah 
ditelan.

 Buah-buahan baik dalam bentuk segar maupun yang 
sudah diolah dan berfungsi sebagai pencuci mulut.



Menu istimewa yaitu menu yang disajikan 

untuk keperluan istimewa seperti acara syukuran 

atau acara-acara khusus lainnya. Menu dapat 

disajikan sendiri-sendiri atau disajikan menjadi satu 

dalam satu wadah yang besar seperti nasi tumpeng, 

nasi kuning, nasi uduk dan sebagainya



Lunch box adalah jenis pesanan

makanan berupa satu susunan menu dengan

atau tanpa minuman untuk satu kali makan.

penyajiannya menggunakan kemasan berupa

dus yang diberi wadah plastik. Pada umumnya,

menu lunch box adalah menu sehari-hari dan

disertai dengan segelas plastik air minum.



Snack box adalah jenis pesanan makanan

berupa beberapa jenis kue-kue dengan atau tanpa air

minum. Penyajiannya menggunakan dus, setiap jenis

kue yang disajikan dibungkus dengan plastik. Jenis

kue yang dipilih biasanya dua macam rasa yaitu kue-

kue yang berasa manis dan asin, dapat pula ditambah

dengan kue-kue yang renyah



Harus sistematik yaitu mencari order 
(pangsa pasar/konsumen), menentukan
hidangan yang dipesan sesuai kesepakatan, 
pembelian bahan baku, persiapan dan
pengolahan bahan makanan menjadi
hidangan yang dipesan konsumen, 
pengepakan, pengiriman pada pemesan atau
pengambilan pesanan oleh pemesan sesuai
waktu yang telah disepakati dan pencucian
peralatan yang telah dipergunakan.



 Agar dapat menghitung kebutuhan bahan 
makanan, diperlukan keterangan pembantu yaitu 
resep baku (resep standar) dan porsi baku untuk 
setiap orang.

 Resep baku (resep standar) yaitu suatu formula 
yang menerangkan secara rinci mengenai 
ukuran, jenis bahan, bumbu, cara memasak, 
suhu yang diperlukan, alat yang digunakan serta 
alat penyajiannya.

 Porsi baku makanan untuk tiap orangdisesuaikan 
dengan kecukupan makanan yang dianjurkan 
untuk rata-rata orang Indonesia, sebagai berikut



Nama Bahan Makanan Besar Porsi

Beras

Daging sapi, daging kambing

Daging ayam

Hati sapi

Ikan segar

Udang/kepiting

Sayuran campuran (tanpa kuah)

Buah-buahan

150 gram

50 gram

75 gram

50 gram

65 gram

125 gram

75 gram

75 gram

Susunan 

Menu

Jenis bahan

menurut resep

baku

Porsi baku Jumlah

kebutuahn

bahan

makanan

Makan siang:

Nasi putih

Ikan bumbu acar

Tempe goreng

Sambal goreng

buncis

Pisang ambon

Beras giling

Ikan tenggiri

Tempe

Buncis

Pisang ambon

Tepung terigu

Cabai merah

Bawang merah

Bawang putih

Minyak goren

Garam,gula

Cuka

Bumbu dapur lainnya

seperti : laos, kemiri,

serai

150 gram

65 gram

50 gram

75 gram

1 buah

1 sdm

10 gram

10 gram

2,5 gram

secukupnya

secukupnya

2,5 cc

secukupnya

15 kg

6,5 kg

5 kg

7,5 kg

100 buah

0,5 kg

1 kg

1 kg

¼ kg

secukupnya

secukupnya

¼ liter

secukupnya

Contoh menghitung kebutuhan bahan makanan untuk 100 orang


