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KATA PENGANTAR 

 

Banyak alasan dan pertimbangan yang dibuat oleh seorang tamu ketika ingin 

menikmati makanan disebuah restoran. Terlebih-lebih tamu yang kita maksud adalah orang 

western  yang sudah sangat terbiasa untuk makan ditempat-tempat yang mewah. Dari sekian 

banyak pertimbangan-pertimbangan tersebut,  kebersihan  restoran  merupakan pertimbangan 

yang diutamakan. Kebersihan yang dimaksud bukan hanya fisik restorannya saja melainkan 

termasuk juga karyawannya dan semua peralatan makan dan minum yang dipakai untuk 

menyajikan makanan dan minuman. 

Steward section adalah bagian dari departemen Food and Beverage service yang 

mempunyai peranan yang sangat penting dalam menunjang kelancaran operasional di dapur, 

bar, restoran, room service dan banquet. Kelancaran dalam mengolah makanan di dapur dan 

menyajikan makanan di restoran sangat tergantung pada keberadaan dari peralatan-peralatan 

yang ada di dapur dan restoran yang disiapkan oleh bagian steward. Section ini akan bertugas 

untuk menyiapkan semua peralatan restoran dan kitchen dalam keadaan layak pakai, bersih 

dan terbebas dari kuman. 

Sepintas kelihatan bahwa bekerja dibagian steward tidak memerlukan pengetahuan 

dan  ketrampilan yang tinggi.  Namun jika ditelusuri lebih jauh bekerja di posisi ini tidaklah 

semudah yang dibayangkan.  Untuk itu sumber daya manusia yang bekerja dibagian ini harus 

diberikan pelatihan baik dari segi pengetahuan maupun ketrampilan yang cukup supaya dapat 

mengerjakan tugas-tugas yang dibebankan dengan baik.  

Buku ajar ini dibuat untuk membantu  mahasiswa Sekolah Tinggi Pariwisata Bali 

International Denpasar  dan  mahasiswa Sekolah Perhotelan Bali  dalam mempelajari 

mengenai stewarding. Khususnya bagi mahasiswa STPBI  yang sedang mempelajari Tata 

Hidangan dan mahasiswa SPB program Basic Level TH dan Middle Level TH. 

Buku ajar ini mungkin masih jauh dari sempurna, untuk itu setiap masukan untuk 

penyempurnaan buku ini sangat diharapkan. 

 

 

                                                                            Denpasar, 11 Mei 2012 

 

 

                                                                                I NYOMAN SUDIARTA, SE, MM 

I PUTU EKA WIRAWAN, SST.Par 

 



Stewarding ii 

 

DAFTAR ISI 

KATA PENGANTAR     …………………………………………………………………...    i 

DAFTAR ISI   ………………………………………………………………………………   ii 

BAB  I PENDAHULUAN   ………………………………………………………….. 

Sikap Profesional Tenaga Perhotelan   ……………………………………… 

Harapan Konsumen   …………………………………………………… …..       

Perlindungan Konsumen   ……………………………………………... 

Pentingnya Steward Section   ………………………………………….  

  1 

  1 

  2 

  4 

  4   

BAB  II PENGERTIAN STEWARD…………………………………………………     

Pengertian Steward  ……………. ………………………………………...        

Pendistribusian Peralatan  …………….   ……………………………… 

  7 

  8 

  9 

BAB  III STRUKTUR ORGANISASI STEWAR DAN JOB DESCRIPTION……….      

Tugas dan Tanggung Jawab Chief Steward………………………………….. 

Tugas dan Tanggung Jawab Assisten Chief Steward………………………..  

Tugas dan Tanggung Jawab Steward  ……..………………………………... 

Tugas dan Tanggung Jawab Dish  Washer dan Glaas Washer  .…………….. 

Tugas dan Tanggung awab Pot Washer  …………………………………….     

11 

11 

13 

13 

14 

14 

BAB  IV PERALATAN RESTORAN………………… ……………………………..   

Penggolongan Peralatan Restora  …….. …………………………………. 

Restoran Furniture  ………………..…………………………………… 

Restoran Utensil  ………………………………………………………..  

Glassware  .………………………………………………………………  

Silver Ware  ……………………………………………………………..  

Linen  ……………………………………………………………………. 

Bar Equipment  ………………………………………………………….  

16 

16 

17 

21 

25 

26 

29 

31 

BAB  V PERALATAN DAPUR………………..…………………………………….. 

Fixed Kitchen Utensils  ….……………………………………………..     

Knives  …………………………………………………………………... 

Other Cutting Utensils  ……...…………………………………………. 

Cooking Utensils  ………...…………………………………………….. 

Handling Food Utensils  ………………………………………………..  

Measure add Sorage Utensils  ………………………………………………... 

Pastry Utensils  ………………………………………………………………. 

33 

33 

35 

37 

40 

43 

46 

53 

BAB  VI PEMBERSIHAN DAN PENCUCIAN   ……………………………………..  

Pembersihan/Cleaning   ……...……………………………………………….  

Elemen Pendukung Proses Pembersihan……………………………………. . 

Jenis Kotoran Bekas Makanan dan Minuman……………………………….  

Jenis-Jenis Obat Pembersih  .................................…………………………....  

Metode Pembersihan dan Sanitizing  ……….……………………………... 

Pencucian dengan Mesin  ……………………………………………..  

Penyimpanan Setelah Pencucian  ………………………………………  

Penanganan Botol-Botol Kosong  ……………………………………...  

61 

61 

62 

63 

64 

71 

74 

78 

78 

BAB  VII 

 

 

 

BURNISHING AND BUFFING RESTAURANT EQUIPMENT…………... 

Metode Mengkilapkan Peralatan Restoran…………………………………... 

Burnishing  …………………………………………………………………... 

Buffing  …………………………………………… ………………………....  

79 

79 

79 

83 



Stewarding iii 

 

BAB VIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB VIII 

 

 

PEMELIHARAAN DAN PENJAGAANKEAMANAN PERALATAN 

RESTORAN  …………………………………………………………….  

Inventory  ………………………………………………………………..  

Pengendalian Biaya  …………………………………………………….  

Breakage and Lost  ……………………………………………………...  

Prosedur Pembuatan Work Order  ……………………………………..  

Prosedur Pembuatan Purchase  Request ….……………………………  

Sistem Penyimpanan Peralatan  ………………………………………..  

PEMELIHARAAN DAN PENJAGAANKEAMANAN PERALATAN 

RESTORAN  …………………………………………………………….  

Inventory  ………………………………………………………………..  

Pengendalian Biaya  …………………………………………………….  

Breakage and Lost  ……………………………………………………...  

Prosedur Pembuatan Work Order  ……………………………………..  

Prosedur Pembuatan Purchase  Request ….……………………………  

Sistem Penyimpanan Peralatan  ………………………………………..  

 

 

 

86 

86 

89 

89 

90 

91 

92 

 

86 

86 

89 

89 

90 

91 

92 

 

 

 

 

 

 



Stewarding 1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

Sikap Profesional Tenaga Perhotelan 

 Profesionalisme merupakan kualifikasi mutlak yang harus dipenuhi oleh tenaga 

pelaksana dan pengelola dalam bidang perhotelan. Profesionalisme sering dibicarakan namun 

tidak banyak orang yang mengetahui bagaimana kriteria profesionalisme. 

 Selama ini nampaknya banyak orang yang meraba-raba saja dalam menentukan standar 

profesionalisme sehingga pengertiannya menjadi kabur. Profesionalime sebetulnya memiliki 

beberapa kriteria yaitu: 

1. Sikap positif terhadap pekerjaan 

2. Stamina yang memadai untuk pelaksanaan kerja. 

3. Kemauan keras untuk terus menerus belajar. 

4. Kemauan menyesuaikan diri dengan orang banyak. 

5. Keinginan bekerja dengan hasil yang berkualitas 

6. Memiliki dasar yang kuat tentang pekerjaannya. 

7. Cukup pengalaman dibidangnya. 

8. Tidak memerlukan supervisi dalam bekerja  

9. Tidak bergantung pada jam kerja  

10. Tidak merasa sebagai bawahan dibawah seorang pimpinan  

11. Dibayar berdasarkan prestasi  

12. Bertanggung jawab penuh atas putusan dan aktivitas yang dilakukan  

13. Selalu berusaha meningkatkan diri  

14. Berkontribusi terhadap profesi  

15. Loyal terhadap teman, bawahan dan atasan  

16. Menghindari rumor, gosip dan selentingan yang negatif  

17. Mendukung organisasi profesi  

18. Menghindari keluhan  

19. Jujur, selalu memenuhi kewajiban dan komitmen  

20. Peka terhadap masalah teman, bawahan dan atasan  

21. Bekerjasama / kooperatif  
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22. Bangga akan profesinya  

23. Siap menolong orang lain 

 

Tegasnya profesional adalah sikap mental untuk secara sungguh-sungguh menghayati 

pekerjaan dan menguasai segala aspek didalamnya mengingat setiap pekerjaan memiliki 

banyak aspek.  

 

Harapan Konsumen 

 Bagi masyarakat modern belibur ke tempat-tempat wisata setelah bekerja secara rutin 

dalam kurun waktu tertentu merupakan suatu hal yang biasa dilakukan.Orang-orang western 

umumnya sudah terbiasa menyisihkan sebagian pendapatannya untuk melakukan liburan ke 

daerah tujuan wisata. Ketika mereka menginap pada sebuah hotel mereka datang dengan 

membawa begitu banyak harapan. Tugas dari manajemen dan segenap karyawan hotel adalah 

melakukan tindakan-tindakan yang dapat memuaskan harapan-harapan dari tamu tersebut. Untuk 

dapat memuaskan harapan-harapan tersebut pihak hotel atau restoran yang ada dihotel ataupun 

restoran yang bukan bagian dari hotel harus dapat menyediakan: 

1. Good products (makanan dan minuman yang bagus) 

2. Good service (pelayanan yang bagus) 

3. Good atmosphere (atmosfir yang bagus)    

Apabila ketiga harapan dari konsumen tersebut dapat disediakan oleh pihak hotel ataupun 

restoran maka hal tersebut akan dapat menciptakan pengalaman yang mengesankan bagi 

konsumen dan mungkin saja dikemudian hari mereka akan kembali tanpa diminta. Namun pada 

kenyataannya banyak tamu ketika menginap dihotel tidak mendapatkan seperti apa yang menjadi 

harapan mereka. Banyak tamu yang mengeluh/complaint terhadap service, kebersihan peralatan 

restoran dan makanan yang disajikan. Disamping itu ada juga tamu yang harus mendapatkan 

perawatan medis setelah menikmati makanan dan minuman di restoran hotel.  

Atmosfir hotel/restoran yang baik ditentukan oleh beberapa faktor yaitu: 

1. Lokasi dan lingkungan  (pantai, sungai, danau, sawah, kebun). 

2. Pencahayaan. 

3. Fasilitas (sarana parkir, toilet, ruang tunggu, hiburan). 

4. Kebersihan 
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Service atau pelayanan di restoran adalah segala aktivitas yang dilakukan untuk memenuhi 

keperluan, keinginan dan kepuasan pelanggan/customer. 

 Untuk dapat menyediakan pelayanan yang baik khususnya di restoran perlu diperhatikan 

hal-hal berikut dibawah ini: 

1. Kompetensi pramusaji 

2. Peralatan 

3. Tata letak restoran 

 Sedangkan untuk dapat menyediakan makanan dan minuman yang baik perlu 

diperhatikan factor-faktor yang membuat makanan atau minuman memiliki kategori 

makanan/minuman yang baik. Faktor-faktor tersebut adalah: 

1. Penampilan (Presentation) 

Penampilan makanan/minuman yang baik dapat dilihat dari: 

a. Warna 

b. Tekstur 

c. Hiasan 

d. Potongan/bentuk 

e. Ukuran 

f. Kelengkapan 

g. Tempat penyajian 

h. Penataan 

2. Rasa (Taste) 

3. Aroma (Flavour) 

4. Kandungan Nutrisi (Nutrition) 

5. Aman dikonsumsi (Safe to be eaten) 

Untuk rasa, aroma, kandungan nutrisi dan agar makanan aman untuk dimakan dan 

minuman aman untuk diminum perlu memperhatikan factor-faktor berikut ini: 

a. Bahan hidangan 

b. Cara pengolahan 

c. Peralatan 

d. Kondisi dapur 
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e. Kompetensi juru masak ( Pengetahuan/knowledge, ketrampilan/skill dan 

sikap/attitude ) 

f. Standar resep 

g. Standar operating Prosedure ( SOP )  

 Untuk bisa menyediakan makanan yang aman dikonsumsi oleh tamu bukanlah hal yang 

mudah mengingat perjalanan/alir makanan untuk sampai dikonsumsi oleh tamu teramat sangat 

panjang. Peranan hygiene dan sanitasi sangat penting dalam menyediakan makanan yang aman 

untuk tamu. 

Perlindungan Konsumen  

 Ketika tamu menginap di hotel keamanan mereka selama ada dihotel perlu 

mendapatkan perhatian yang serius. Keamanan dari segi makanan  atau minuman  yang 

dihidangkan sangat penting untuk mendapatkan perhatian dari semua pihak. 

Banyak kerugian-kerugian yang akan muncul apabila sebuah hotel/restoran 

dalam menjalankan usahanya tidak dapat memenuhi apa yang menjadi harapan 

konsumen.Kerugian-kerugian tersebut antara lain tamu tidak akan pernah kembali 

untuk datang ke hotel atau restoran. 

Untuk itu masing-masing pihak yang terlibat harus dapat  melaksanakan 

tugasnya dengan baik. Posisi stewarding memegang peranan yang sangat penting 

untuk memastikan bahwa semua peralatan yang dipergunakan oleh tamu ada dalam 

kondisi baik, bersih dan bebas dari bakteri.  

Pentingnya Steward Section 

Dalam operasional food and beverage service, divisi stewarding memiliki peranan 

yang sangat penting. Di bagian ini semua peralatan-peralatan yang dipergunakan 

selama operasional restoran akan dicuci dan disanitasi untuk disimpan dan 

dipergunakan kembali. Prosedure yang baik di bagian ini yang jika diikuti dengan 

aturan yang sudah ditetapkan akan dapat menjaga keamanan makanan dan minuman 

yang disajikan. Ada beberapa factor yang perlu diperhatikan didivisi  stewarding agar 

divisi ini dapat menunjang kelancaran operasional restoran . Dari factor-faktor tersebut 

yang perlu mendapatkan perhatian adalah: 
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1. Ventilasi 

Tanpa ventilasi yang cukup akan mempengaruhi kelembaban ruangan yang 

dapat mempengaruhi kondisi dari peralatan-peralatan yang disimpan. Jika tidak 

ada sinar yang cukup akan mempengaruhi proses pengeringan peralatan -

peralatan restoran yang sudah dicuci. Disamping itu kondisi ruangan yang 

lembab tidak bagus untuk kesehatan orang yang bekerja didalamnya.  

2. Pencahayaan 

Tempat pencucian peralatan yang dilakukan di divisi stewarding merupakan 

tempat dimana kecelakaan sering terjadi. Untuk menghindari terjadinya 

kecelakaan didivisi ini perlu diberikan pencahayaan yang cukup. Dengan sinar 

yang cukup pekerja dibagian ini akan dengan mudah dapat melihat situasi yang 

tidak aman seperti adanya pecahan gelas, china ware, genangan air dan lain -

lain. 

3. Peralatan 

Pekerja yang bekerja dibagian steward harus dilengkapi dengan pengetahuan 

mengenai peralatan-peralatan yang akan dioperasikan. Peralatan-peralatan yang 

dipergunakan harus dapat berfungsi dengan baik untuk dapat menghasilkan 

proses pencucian dan penyimpanan dengan baik. Termasuk kesediaan tenaga 

listrik untuk mengoperasikan dishwashing machine.  

4. Lantai, tembok dan langit-langit 

Harus diperhatikan agar terhindar dari kelembaban, agar dapat meredam suara 

dan mudah untuk dibersihkan.  

Peralatan-peralatan yang ada direstoran merupakan investasi perusahaan yang 

dipersiapkan untuk menunjang kelancaran operasional restoran terutama dalam  

menyajikan makanan dan minuman. Jika operasional dibagian stewarding dapat 

dilakukan dengan baik akan dapat menjaga investasi yang sudah ditanam. Disamping 

itu manfaat lain yang bisa didapat dari operasional dibagian stewarding yang baik 

akan dapat : 
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1. Menekan biaya 

Biaya sumber daya manusia, biaya untuk sabun atau chemical yang diperlukan 

untuk operasional pencucian dan biaya untuk barang pecah belah.  

2. Menjaga kepuasan tamu 

Dengan menyajikan makanan dan minuman diatas peralataperalatan yang bersih 

secara konsisten akan memberikan kepuasan kepada tamu dan akan dapat 

meningkatkan reputasi restoran. 
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BAB II 

PENGERTIAN STEWARD  

 

 

Perjalanan pariwisata di Indonesia pada tahun belakangan ini menggambarkan satu pola 

yang berkembang pesat dan menuntut agar semua pihak tidak hanya pemerintah,melainkan juga 

semua warga negara ikut serta dalam meningkatkan kepariwisataan Indonesia agar dari sektor 

ini, peningkatan devisa negara Indonesia menjadi bertambah.Pariwisata menjanjikan masa depan 

yang cemerlang untuk warga negara Indonesia,karena dilihat dari letak geografisnya dan 

kekayaan alamnya Indonesia memilikinya. Dengan keanekaragaman flora dan faunanya, 

keindahan alam, seni dan budayanya,serta banyaknya suku-suku di Indonesia yang beraneka 

ragam sudah selayaknya Indonesia menjadi tujuan wisata dunia.   

  Industri pariwisata merupakan industri yang menyeluruh dan ruang lingkupnya sangat luas. Industri 

perhotelan merupakan sarana pokok kepariwisataan yang mana hidup dan kehidupannya banyak 

tergantung pada ada tidaknya lintas wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Hotel 

adalah suatu bentuk akomodasi yang dikelola secara komersial dan disediakan bagi setiap orang 

untuk memperoleh pelayanan penginapan berikut makan dan minum.Untuk mencapai tujuannya 

yaitu mendapatkan keuntungan yang maksimal, maka hotel membagi tugas yang sesuai menurut 

fungsi dan departemennya masing-masing. Adapun departemen-departemen di dalam hotel meliputi front 

office departement, accounting departement, Personalia departement, Marketing departement, 

House keeping departement, Food and Beverage departement, Purchasing departement, 

Engineering departement, security departement. 

Salah satu departemen yang sangat penting keberadaannya dalam suatu hotel yaitu food 

and beverage departement karena bagian makanan dan minuman ini mempunyai peranan yang 

sangat penting dari segi pendapatan hotel. F & B departemen pada umumnya dibagi menjadi dua 

bagian yaitu F & B product dan F & B service dimana bagian tersebut terbagi menjadi beberapa 

section. Kedua bagian itu memiliki keterikatan yang erat dan sangat kuat sehingga tidak dapat 

dipisahkan satu dengan lainnya. 

Salah satu faktor penunjang yang ada di F & B departemen dalam upaya memberikan 

pelayanan yang lebih baik kepada tamu adalah peralatan (equipment). Peralatan (equipment) 

sebagai salah satu jenis fasilitas penunjang mempunyai fungsi yang sangat vital, karena makanan 

yang disajikan kepada tamu menggunakan equipment-equipment, jadi kebersihan atau baik 
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buruknya equipment yang dipergunakan dapat dilihat secara langsung oleh tamu. Steward 

sebagai section yang bertugas dan bertanggung jawab langsung terhadap peralatan-peralatan 

yang digunakan di F & B departemen, dituntut untuk bekerja teliti dan hati-hati baik pada saat 

proses pencucian hingga proses penyimpanan peralatan. Peralatan-peralatan itu haruslah berada 

dalam kondisi yang baik dengan sangat memperhatikan factor-faktor hygiene dan sanitasi. Oleh 

karena itu steward section mempunyai peranan yang sangat penting di restoran dalam menjaga  

peralatan-peralatan yang ada di restoran yang menjadi bagian dari tugas dan tanggung jawabnya. 

 

Pengertian Steward 

 

1. Kata steward dapat diartikan sebagai pelayan atau yang melayani.  

2. Melayani berarti bersikap, bertingkah laku dan berbuat yang sifatnya membantu pihak 

lain dengan didasari oleh kejujuran, ketulusan dan niat baik yang disertai kesopanan, 

keramahan, keakraban sehingga pihak lain merasa dihargai, diperhatikan, dipentingkan, 

dimanusiakan dan menjadi puas karena terpenuhi kebutuhan dan keinginannya.  

3. Deck steward adalah pelayan pada jasa angkutan kapal laut. 

4. Stewardess adalah pelayan wanita pada jasa angkutan penerbangan, yang disebut juga 

pramugari. 

5. Kata steward di dalam dunia industri jasa pelayanan hotel menunjuk pada salah satu 

bagian atau seksi dalam food and beverage departement yang melayani pengadaan, 

penyimpanan, pembersihan, perawatan, dan pendistribusian/pembagian kesemua outlet 

atau seksi yang memerlukan peralatan dalam kondisi yang rapi, bersih , layak pakai 

dalam jumlah yang cukup, lengkap macamnya sesuai kebutuhan operasional bagian 

dapur, bar , restoran , pelayanan kamar, dan sebagainya.  

Secara garis besar tugas steward adalah sebagai berikut : 

1. Menyediakan, menyimpan, merawat, membersihkan, mendesinfeksikan, 

mendistribusikan alat – alat dan pekakas untuk keperluan operasi di dapur restoran, bar, 

banquet, room service, dan sebagainya. 

2. Menyelenggarakan inventory (penghitungan) peralatan. 

3. Membersihkan ruangan dapur beserta lingkungannya. 

4. Membuang sampah dari dapur, room service, bar, restoran, banquet  dan sebagainya. 
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5. Mengumpulkan dan menyimpan botol – botol minuman yang sudah kosong dari bar, 

restoran, serta botol sedap – sedapan dari dapur ke tempat yang sudah ditentukan. 

6. Menyediakan dan menyiapkan sterno, spritus ,arang untuk acara prasmanan (buffet). 

7. Peran steward sangat penting, lancar tidaknya pembuatan produk makanan di dapur, 

minuman di bar, maupun pelayanan di Restoran sangat tergantung pada kesiapan 

peralatan yang di tanggani steward. 

Bagian yang memerlukan pendistribusian alat – alat yang di tanggani oleh steward  adalah: 

1. Main Dining Room. 

2. Cofee shop. 

3. Banquet. 

4. Employee Dining Room. 

5. Speciality Restaurant. 

6. Room Service. 

7. Bar. 

8. Dapur Utama. 

9. Dapur Cofee shop 

10. Dapur ruang makan karyawan, dsb. 

Pendistribusian Peralatan 

Di hotel – hotel berbintang, di setiap outlet atau bagian dari dapur maupun ruang makan 

pada umumnya disediakan peralatan yang berbeda jenis maupapun bahannya. Bahkan kadang – 

kadang juga dari produk atau perusahaan yang berbeda.   

Sebagai contoh : 

• Alat – alat yang dipergunakan di main dining room umumnya lebih mewah karena : 

– Menyesuaikan dengan harga makanan dan minuman yang disajikan. 

– Sifatnya yang formal. 

– Pelayanan yang meyakinkan dan terkesan lamban. 
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– Para tamu mendapat perhatian penuh dan berkesempatan untuk mengamati segala 

peralatan yang serba mewah tadi.  

• SOP umumnya lebih sederhana, hal ini disebabkan karena : 

– Harga makanan dan minuman yang disajikan tidak terlalu mahal. 

– Sifat pelayanannya tidak formal. 

– Mengutamakan kecepatan sehingga para tamu tidak punya kesempatan untuk 

mengamati peralatan yang dipergunakan. 

• Alat – alat yang dipergunakan di Room Service pada umumnya tidak terlalu mewah. Hal 

ini untuk mengantisipasi agar alat – alat itu tidak hilang karena di bawa tamu. 

• Alat – alat yang digunakan di banquet umumnya tergantung macam event atau jenis dan 

sifat acaranya.  

– Untuk jamuan resmi kenegaraan, peralatan yang dipergunakan harus prima, 

mewah, bahkan kadang – kadang menggunakan show plate dari perak murni atau 

bahan lain. 

– Untuk acara banquet yang bersifat sosial, misalnya resepsi pernikahan , peralatan 

yang dipergunakan tidak terlalu mewah tapi terkesan anggun dan meriah. 

 

• Jumlah alat yang didistribusikan di sini umumnya ditentukan dari jumlah tamu yang 

diharapkan datang ditambah 5 sampai 10% nya. 

• Bila tiap – tiap outlet mempergunakan peralatan yang berbeda, maka keuntungannya 

adalah akan memudahkan inventory sehingga petugas steward tahu persis di bagian mana 

banyak alat yang hilang atau rusak. Sedangkan kelemahannya adalah bila salah satu 

outlet sibuk luar biasa karena tamu melebihi kapasitas, petugas akan mengalami kesulitan 

untuk mendapatkan tambahan peralatan. 

• Sebaliknya, seandainya semua outlet menggunakan peralatan yang sama, petugas tidak 

akan mengalami banyak kesulitan bila salah satu outlet kekurangan peralatan karena 

dapat meminjamnya dari outlet lain.  

• Hanya kelemahannya pada saat inventori akan sulit untuk mengetahui di bagian mana 

banyak banyak peralatan yang rusak maupun hilang. 



 Stewarding 11 

 

BAB III 

STRUKTUR ORGANISASI STEWARD DAN JOB DESCRIPTION 

Asst CHIEF STEWARD

POTWASHER GLASSWASHERDISHWASHER

CHIEF STEWARD

STUKTUR ORGANISASI STEWARD

 

 

 

 

Tugas dan Tanggung Jawab Chief Steward 

1. Secara taktis menguasai kontrol di  

   dalam steward section. 

2. Mengoreksi, mengontrol, dan memberi pengarahan bawahannya. 

3. Memberi pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan masing- masing anak buah. 

    ( The Right Man on The Right Place ) 
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4. Memberikan indoktrinasi mengenai lapangan kerja steward kepada seluruh crew, termasuk     

    dishwasher, potwasher, glasswasher,dsb. 

5. Memeriksa secara teratur semua area dapur dan stewarding lainnya untuk menghindari  

    penyalahgunaan dalam pemakaian alat – alat. 

6. Membuat daftar permohonan pembelian barang – barang. 

7. Membuat inventarisasi pada waktu – waktu tertentu terhdap semua barang dan alat – alat yang   

    ada di bawah tanggung jawabnya. 

8. Membuat schedule atau jadwal mengenai  

  - Silver cleaning 

  - Daily cleaning  

  - Weekly cleaning 

  - Monthly cleaning 

9. Memerintahkan kepada anak buahnya untuk menjaga kebersihan area. 

10. Dalam waktu – waktu tidak sibuk mendidik anak buahnya dalam hal : 

  - Penangulangan bahaya kebakaran  

  - Cara memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan  

11. Membuat laporan tahunan tentang kondite kerja anak buah,serta mengenai semua alat yang   

      menjadi tanggung jawabnya dan bertanggung jawab pada Food & Beverage Manager 

12. Bertanggung jawab atas kelancaran  kerja dalam operasi steward section sehari – hari. 

13. Memeriksa tempat – tempat di restaurant, room service, bar, kitchen,  ruang makan karyawan    

      dsb. 

14. Selalu membina hubungan baik dengan departement atau section yang lain. 

15. Membuat saran kepada manajemen tentang  penggantian alat – alat. 
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Tugas dan Tanggung Jawab Asisten Chief Steward 

1. Bertanggung jawab atas kebersihan dapur, gudang penyimpanan alat – alat, serta alat – 

alat pendingin di dalam hotel. 

2. Mengawasi pencucian dan pengeringan alat – alat makan yang terbuat dari keramik, 

porselin, gelas serta yang terbuat dari stainless. 

3. Membuat schedule mengenai pembersihan barang – barang dari perak dan tembaga 

secara teratur. 

4. Melengkapi alat – alat untuk keperluan ruang makan, room service, bar, termasuk bila 

ada event khusus. 

5. Mengawasi penyimpanan alat – alat di gudang. 

6.  Mengawasi penggunaan alat – alat atau bahan pembersih sehingga efektif. 

7. Bertanggung jawab atas gudang steward (steward’s general store room ) 

8. Mengontrol kehadiran anak buah serta membuat schedule kerja bagi bawahannya. 

9. Membantu tugas chief steward secara keseluruhan. 

10.  Bertanggung jawab kepada chief steward. 

 

Tugas dan Tanggung Jawab steward  

Seorang staff steward juga harus memiliki pengetahuan yang luas mengena: 

1. Nama – nama serta kegunaan dari segala perlengkapan yang dipakai untuk operasi di 

dapur, restoran, banquet, room service, bar, ruang makan karyawan dengan berbagai 

variasi bentuk dan ukurannya. 

2. Berbagai jenis obat dan alat pembersih, kegunaan, ukuran campuran, bahaya, cara 

menanggani, perawatan, serta cara penyimpanannya. 

3. Pembagian daerah dapur utama, seperti hot kitchen, saucier, gardemanger, butcher, 

pastry, dan sebagainya beserta tugas dan tanggung jawab masing – masing. 

4. Urutan langkah sesuai petunjuk pelaksanaan dalam membersihkan perlengkapan dan 

peralatan –peralatan besar maupun kecil, yang permanen maupun tidak. 

5. Menjaga kebersihan daerah dapur, beserta lingkungannya termasuk daerah room 

service. 

0. Menjaga kebersihan daerah dapur, beserta lingkungannya termasuk daerah room service. 
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Tugas dan Tanggung Jawab Dishwasher dan Glass Washer  

Dishwasher dan Glass washer mempunyai tugas pokok untuk mencuci, membersihkan, 

menyimpan, mendistribusikan dan melakukan inventory untuk peralatan-peralatan yang 

dipergunakan di restoran. Secara lebih rinci tugas dan tanggung jawab tersebut diantaranya 

adalah: 

1. Menyiapkan perlengkapan dan peralatan masak untuk pinpinan dapur berdasarkan menu 

yang dibuat. 

2. Menjaga kebersihan lingkungan pantry, membersihkan dan merapikan semua alat. 

3. Menjaga kebersihan gudang serta membersihkan, memoles, memperbaiki , menyimpan 

dan merawat alat – alat dari logam anti karat (stainless steel) yang ada di gudang. 

4. Menjaga sanitasi di daerah pelayanan makan, termasuk dalam pembasmian serangga. 

5. Menanggani sampah yang ada di lingkungan dapur, baik sampah basah maupun kering, 

baik yang berasal dari restoran, coffee shop, banquet, room service, dapur maupun ruang 

makan karyawan. 

6. Mengumpulkan botol – botol kosong bekas minuman dari bar, restoran , room service 

dan banquet. 

7. Membersihkan dan mendesinfeksikan ruangan ruangan locker karyawan. 

8. Menyiapkan dan mendistribusikan segala macam peralatan untuk keperluan operasi 

dapur dan seluruh bagiannya, restoran, room service, banquet dsb.  

9. Menyelenggarakan inventory segala macam perlengkapan dan peralatan setiap bulan, tiga 

bulan, enam bulan dan setahun sekali. 

 

Tugas dan Tanggung Jawab Pot Washer 

 Seorang pot washer akan lebih banyak bekerja disekitar area dapur. Adapaun tugas dan 

tanggung jawab dari seorang pot washer antara lain: 

1. Membersihkan dan mengepel daerah dibagian belakang dapur  

2. Membersihkan ruang penyimpanan/ store refrigerator dan freezer 

3. Melakukan pengecekan terhadap peralatan-peralatan dan melaporkannya kepada bagian 

maintenance atau kepala dapur. 

4. Melakukan pengecekan suhu refrigerator atau freezer secara rutin untuk memastikan suhu 

yang benar. 
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5. Menangani kotak-kotak/box kosong yang ada dikitchen yang dipakai untuk melinndungi 

bahan/peralatan yang dikirim ke dapur. 

6. Membersihkan dan melakukan proses sanitizing pada sink-sink yang ada di dapur. 
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BA IV 

PERALATAN RESTORAN 

 

Peralatan yang ada pada sebuah restoran memiliki ragam yang begitu banyak. Namun 

dari sekian banyak ragam peralatan yang ada dapat dikelompokan menjadi beberapa kelompok. 

Berikut dibawah ini adalah diagram yang menggambarkan bagian-bagian dari peralatan 

restoran/restaurant equipment 

 

 

 

Penggolongan Peralatan Restoran 
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RESTAURANT EQUIPMENT

REST UTENSIL REST FURNITURE

SIDE STAND CHAIR TABLE

- Round

- Oval

- Square

- Rectangular
SILVERWARE

- Cutleries

- Hollow ware

CHINAWARE

- Plate

- Cup & Saucer

- Bowl

GLASSWARE

-Stem glass

-Un-Stem Glass

 

 

Furniture 
Perabot dari bahan kayu dan lainnya yang dipakai untuk fasilitas penunjang 
pelayanan. 
a. Meja 
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Bentuk dan ukuran meja 
-  Meja bulat : Diameter 1 m untuk 4 - 6 orang 

Diameter 1,52 m untuk 8 – 10 
orang -  Bujur sangkar : 76 x 76 cm untuk 2 orang 

 1 x 1 m untuk 4 orang 
-  Persegi panjang : 76 x 137 cm untuk 4 orang 

 

b. Kursi 
 

 
 

 
 
Bentuk dan bahan kursi bermaca-macam, ukuran kursi sama tinggi 
tempat duduk dengan lantai 46 cm, tinggi sandaran 1 m dan kedalaman 
tempat duduk 46 cm. 
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Disebut juga service table terdiri dari : 

  1.  Rak / Shelves 

   2.  Laci / Drawer 

  3. Permukaan atas / Top surface 

Fungsi side board/stand : 

1. Untuk meletakkan alat yang akan dipakai dalam operasional restoran. 

2. Membantu kelancaran operasional waiter 

3. Sebagai tempat untuk menaruh sementara makanan yang diambil dari dapur  

   sebelum dihidangkan ke meja tamu. 

4.Sebagai tempat untuk menaruh sementara peralatan-peralatan kotor yang sudah   

   habis dapakai makan oleh tamu sebelum dibawa ke bagian steward. 

 Faktor-faktor  dalam pemilihan side board: 

            1.Tipe Pelayanan 
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 2.Jumlah Pelayan 

 3.Jumlah meja yang dilayani 

 4.Jumlah alat yang disimpan 

 Alat-alat yang disiapkan di side board/stand antara lain: : 

1.Glass ware 

2.Menu, Wine & Beverage list 

3.Chinaware 

4.Cutleries 

5.Water pitcher, tray, ashtray, cruet. 

            6.Paper napkin  

 

Restaurant utensil 

1. China ware 

 Yaitu peralatan  pecah belah yang terbuat dari keramik, porselin atau tembikar untuk 

keperluan operasional. 
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Nama-nama china ware diatas jika diurut dari kiri ke kanan adalah: 

- Dinner plate 

- Dessert plate 

- B&B plate 

- Soup cup dan soup saucer 

- Coffee cup dan saucer 

- Demittasse cup dan saucer 
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.

 

Nama-nama china ware diatas jika diurut dari kiri ke kanan adalah: 

- Spaghetty bowl 

- Cereal bowl 

- Sugar bowl 

- Ramekin 

- Cream/milk jug 
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Nama-nama china ware diatas jika diurut dari kiri ke kanan adalah: 

- Escargot dish 

- Oval plate 

 

Jenis-jenis  China Ware : 

•  Plates  

  - Dinner :  25 – 28 cm 

  - Dessert :  18 cm 

  - B & B  :  15 cm 

  - Soup  :  20 cm   

•  Cups 

  - Soup cup   :  0,25 ltr ( ala carte ) 

                  0,2 ltr ( table d’hotel ) 

  - Tea/coffee cup :  4 - 5 oz 

  - Demitasse cup :  2 oz 

  - Egg cup/stand 
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•  Saucers 

Soup, tea / coffee, demitasse saucers. 

•  Pots 

  - Tea Pot : 0,3 ltr; 0,55 ltr; 1,25 ltr   

  - Coffee Pot : 0,6 ltr; 0,6 ltr; 1,5 ltr 

•  Jugs  

  - Milk / cream jug   

  - Water jug / pitcher 

•  Bowl 

Sugar bowl, salad bowl, finger bowl, compote bowl, cereal bowl, dll  

•  Platter 

 Oval platter dengan size S, M, L. 

•   Ashtray 

  Fungsi chinaware : 

- Sebagai table ware : ashtray, sugar bowl, milk jug, etc 

- Sebagai alat ‘service’  :  plates, cups, saucer,etc 
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Glassware 

 

Glass ware dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu: 

•  Un-steammed glass 

   - Old Fashioned  

   - Tumbler  : 6-8 oz for juice 

   - Highball  : 8 – 10 oz 

   - Zombie glass : 13 oz 

   - Collin glass : 11 oz 

   - Beer mug : 200 ml 
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   - Parfait glass : ice cream + buah  

 

•  Stemmed glass 

- Cocktail glass (2 – 3 oz) 

- Wine glass (5 – 8 oz) 

- Champagne tulip (8 oz) 

- Champagne saucer (6 oz) 

-  Brandy balloon/snifter (8 – 10 oz) 

- Port & Sherry glass 

-  Cordial glass 

-  Water goblet 

-  Sour glass 

-  Irish coffee glass. 

 

Jenis glassware lainnya :  

- Carafe    

- Decanter     

 

Silverware 

Merupakan restoran utensil yang terbuat dari silver, tembaga, kuningan, baja dan stenless steel. 

Bagian-bagian dari silverware adalah: 

•  Cutleries. 
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Cutleries adalah semua silverware yang berfungsi untuk memotong makanan. Dalam hal 

ini adalah semua kelompok pisau kecuali B&B knife yang berfungsi bukan untuk 

memotong roti melainkan hanya untuk mengoleskan butter. 

 

• Flatware 

Meruapakan kelompok silverware yang berbentuk sendok dan garpu. 

 

1. Dinner knife                                                         10. Salad fork 
2. Dinner fork                                                           11. Oyster fork 
3. Dinner spoon                                                       12. Cake fork 
4. Dessert knife                                                       13. Butter spreader 
5. Dessert fork                                                         14. Ice Cream spoon 
6. Dessert spoon                                                     15. Boulion spoon 
7. Soup spoon                                                         16. Ice tea spoon 
8. Tea spoon                                                           17. Fish knife 
9. Coffee spoon                                                       18. Fish fork 

 

• Holloware 

Merupakan kelompok silverware yang tidak termasuk dalam kelompok cutleries dan 

flatware yang umumnya memiliki rongga. 

Alat yang berhubungan dengan pisau atau alat untuk memotong yang tergolong dalam cutleries 

adalah: 

Knife  : dinner, dessert, fish, cake, steak, cheese 

Alat alat yang tergolong dalam flat ware adalah: 
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Fork :  dinner, dessert, fish, cake, snail, oyster, steak. 

Spoon : soup, tea/coffee, ice cream spoon, parfait spoon, demitasse. 

 

• Holloware 

 

HOLLOW WARE
Silver Tray

Coffee Pot

Wine Stand

Sauce Boat

Water Pitcher

Candle stand

Crab Crackers

Tea Pot

Wine Cooler

 

 Jenisnya : 

Platter, Vegetable dish, Casserole, Coffee & Tea pot,Milk/Cream/Water jug, Sugar/ 

Finger / Salad / Supreme bowl, ashtray.  

 Linen 

Adalah barang yang terbuat dari kain untuk operasional restoran. 

Jenis linen : 

- Moulton/Silent cloth 

- Table cloth 
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- Guest napkin 

- Service cloth/arm towel 

Large Equipment: 

- Warming Racks 

- Gueridon Trolley 

- Flambe Trolly 

- Chafing dish 

Menage: 

- Ash tray 

- Table number 

- Vas flower 

- Tent Card 

- Salt and pepper 

Other Equipment: 

- Rectangular tray 

- Round tray 

- Oval tray 

-  Bill tray 

Bar equipment 

 

Bar equipment terdiri dari: 

1.Installed Equipment 

Adalah jenis peralatan yang besar yang biasanya dipasang secara permanent dan 

pengoperasiannya biasanya menggunakan tenaga listrik. 

1.   Wells dengan ice chest 
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2.  Glass chiller    

3.   Sink   

4.   Ice Maker   

5.  Draught beer unit   

6.   Refrigerator  

7.   Electronik blender 

8.   Coffee making machine 

2.Bar Hands Tools 

Adalah peralatan kecil yang digunakan oleh bartender untuk menyiapkan dan membuat minuman 

campuran. 

Bar hands tool merupakan peralatan-peralatan kecil yang harus dijaga keberadaanya dengan baik 

karena kalau tidak akan sering terjadi kehilangan dan mengganggu operasional bar. Peralatan 

yang termasuk kelompok ini jenisnya sangat banyak diantaranya:Shaker 

- Mixing glass 

- Jigger 

- Pourer 

- Strainer 

- Muddler 

- Bar spoon 

- Funnel 

- Hand squeezer 

- Ice scoop 

- Wine opener 
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- Ice tong 

- Ice crusher 

- Bar knife 

-  

- Relish fork 

- Zester  

- Bottle opener 

- Measuring spoon 

3.Glassware (lihat glassware diatas) 

4.Other Equipment 

- Bar tray 

- Bill tray 

- Wine cooler 

- Wine basket 

- Liquor measure 

- Sugar bowl 

- Straw holder 
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BAB V 

PERALATAN  DAPUR 

 

 

 Steward section khususnya pot washer lebih banyak dalam melakukan pekerjaannya 

akan mencuci peralatan-peralatan yang ada didapur. Untuk itu seorang pot washer harus 

memiliki pengetahuan mengenai perlatatan-peralatan yang dicuci baik peralatan-peralatan 

yang ada di restoran maupun yang ada di dapur.  

 Untuk memproduksi makanan sudah tentu akan diperlukan suatu proses memasak dan 

harus didukung dengan berbagai peralatan besar dan kecil yang biasa disebut dengan 

equipment. Dalam pengadaan equipment pasti akan ada investasi yang cukup besar untuk 

bisa mengadakan peralatan yang memadai. 

 Jumlah peralatan dapur sangat beragam dan banyak, namun dapat dikelompokan 

dalam beberapa kelompok yang baku yaitu: 

1. Alat yang dipakai untuk menyiapkan bahan olahan sebelum menjalani proses 

pemasakan selanjutnya. Kelompok ini dinamakan preparation equipments dan 

meliputi dough mixer, roller, berbagai jenis pisau dan talenan, pengupas dan 

sebagainya. 

2. Alat yang dipakai untuk proses memasak bahan olahan, dean kelompok ini terdiri dari 

berbagai alat goreng, alat panggang, oven, perebus dan steamer. 

3. Alat yang dipakai untuk menyimpan bahan olahan, baik yang berupa lemari es, kalau 

makanan yang disimpan bersuhu dingin, maupun bain marie dan steam table jika 

makanannya panas atau juga pemanas makanan(food warmer). 

4. Alat yang dipakai untuk menyajikan produk-produk kitchen dan langsung disiapkan 

di kitchen. Seperti milsalnya sizzling plate (tempat steak), carserole, marmite, shirred 

dish dan sebagainya. Disini juga berlaku alat-alat untuk makanan panas ataupun 

makanan dingin. 

 

Berikut ini adalah beberapa peralatan yang ada di dapur yang harus dijaga kebersihannya. 

 

A. Fixed Kitchen Utensil 

No Picture Name, Material and function 

 

1  

 

 

Name 

Material 

Function 

: 

: 

: 

Potato peeler 

Stainless Steel 

Used for peeling potatoes, 

carrots, sweet potatoes  in 

large capacity 

It must be well cleaned 

each after they have been 

used 
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2  

 

 
 

 

 

 

Name 

Material 

Function 

 

: 

: 

: 

 

Slicing machine 

Stainless Steel 

Beside  slicing meat, it 

can used for  shredding  

lettuce and cabbage. 

 

 

 

 

3  

 
 

 

Name 

Material 

Function 

: 

: 

: 

Food mixer 

Stainless Steel 

Used for many purposes 

such as: mixing pastry, 

cakes, beating egg whites, 

mashing potatoes etc. It is 

available in many 

different size. 

 

 

4  

 
 

 

Name 

Material 

Function 

: 

: 

: 

Food cutter or chopper 

Stainless Steel 

Used for chopping, 

grinding, slicing and 

shredding. 

 

 

 

 

5  

 

 
 

 

Name 

Material 

Function 

: 

: 

: 

Meat tenderizer 

Stainless Steel 

Used for tenderizing steak 

and cutlets. 
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B. Cutting Utensil 

No   

1  

 

 
 

 

Name 

Material 

Function 

: 

: 

: 

Chopping Knife 

Stainless Steel 

It is used for chopping 

food stuffs 
 

2  

 

 

Name 

Material 

Function  

: 

: 

: 

Vegetable Knife 

Stainless Steel 

It is used for cutting 

vegetables, fruit and meat 
 

3  

 
 

 

 

Name 

Material 

Function 

: 

: 

: 

Filleting Knife 

Stainless Steel 

It is used for filleting meat 

and fish 

  
 

4  

 
 

 

Name 

Material 

Function 

: 

: 

: 

Slicing Knife 

Stainless Steel 

It is used for slicing food 

such as roast beef, ham, 

etc 
 

5 

 

 

Name 

Material 

Function 

: 

: 

: 

Carving Knife 

Stainless Steel 

It is used for carving 

cooked meat 
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6  

 
 

 

Name 

Material 

Function 

: 

: 

: 

Bread Knife 

Stainless Steel 

It is used for slicing bread 

  
 

7  

 
 

 

Name 

Material 

Function 

: 

: 

: 

Boning Knife 

Stainless Steel 

It is used for taking out 

bones from meat 
 

8 

 
 

 

Name 

Material 

Function 

: 

: 

: 

Paring Knife 

Stainless Steel 

It is used for peeling or 

turning vegetables such as 

carrot 

 

 

 

9  

 
 

 

Name 

Material 

Function 

: 

: 

: 

Grooving Knife 

Stainless Steel 

It is used for 

decorating food stuffs 

with grooves 

  

 

 

10 

 
 

 

Name 

Material 

Function 

: 

: 

: 

Bucher’s Knife 

Stainless Steel 

It is used for cutting or 

slicing cooked meat 
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11  

 

 
 

 

Name 

Material 

Function 

: 

: 

: 

Bone Chopper/Cleaver 

Stainless Steel 

It is used for cutting bones 
 

12  

 
 

 

Name 

Material 

Function 

: 

: 

: 

Oyster Knives 

Stainless Steel and wood 

It is used for opening 

oyster shells 

  
 

13  

 
 

 

Name 

 

Material 

Function 

: 

 

: 

: 

Four-Bladed Parsley 

Chopper 

Stainless Steel 

It is used for chopping 

parsley 
 

14  

 
 

 

Name 

Material 

Function 

: 

: 

: 

Cheese Slicer 

Stainless Steel and wood 

It is used for slicing 

cheese 

  

 

 

 

 

 

 

 

15  

 

 

 

Name 

Material 

Function 

: 

: 

: 

Fish Scissors 

Stainless Steel 

It is used for cutting the 

fine of fish 
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Name 

Material 

Function 

: 

: 

: 

Pizza Cutter 

Stainless Steel 

It is used for cutting pizza 
 

16 

 

 

Name 

Material 

Function 

: 

: 

: 

Vegetable Peeler 

Stainless Steel 

To peel the skin of 

vegetables 
 

17  

 

 
 

 

 

Name 

Material 

Function 

: 

: 

: 

Column Cutter 

Stainless Steel 

To take out the core or 

center of fruit 

  
 

18  

 

 
 

 

 

 

Name 

Material 

Function 

: 

: 

: 

Parisienne Cutter 

Stainless Steel and wood 

To take out food stuffs 

into small balls 
 

19  

 

 
 

 

Name 

Material 

Function 

: 

: 

: 

Egg Slicer 

Stainless Steel 

To slice hard boiled egg 
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20  

 

 
 

 

Name 

Material 

Function 

: 

: 

: 

Can Opener 

Stainless Steel 

For opening cans 

  
 

21  

 

 
 

 

 

 

Name 

Material 

Function 

: 

: 

: 

Mandolin 

Stainless Steel 

For slicing food stuffs into 

equal slices 
 

22  

 

 
 

 

Name 

Material 

Function 

: 

: 

: 

Box Grater 

Stainless Steel 

To grate food stuffs 
 

23  

 

 
 

 

Name 

Material 

Function 

: 

: 

: 

Potato Grater 

Stainless Steel 

For grating potatoes 

  
 

24  

 

 
 

 

 

Name 

Material 

Function 

: 

: 

: 

Apple Grater 

Stainless Steel 

For grating apples 
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25  

 
 

Name 

Material 

Function 

: 

: 

: 

Cheese Grater 

Stainless Steel 

For grating cheese 
 

26  

 

 
 

 

 

Name 

Material 

Function 

: 

: 

: 

Nutmeg Grater 

Stainless Steel 

For grating nutmeg 

  
 

27  

 
 

 

Name 

 

Material 

Function 

: 

 

: 

: 

Butcher Saw/Hand Meat 

Show 

Stainless Steel 

For cutting bones, frozen 

meet or fish 

 
 

28 

 

Name 

Material 

Function 

: 

: 

: 

Fancy Cutter 

Stainless Steel 

For cutting dough, 

truffles, vegetables etc 

into various shapes. 
 

 

C. Cooking Utensils 

 

1 

 

Name 

Material 

Function 

: 

: 

: 

Sauteuse 

Stainless Steel 

For cooking ala minute 

dishes 
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2  

 

 
 

 

Name 

Material 

Function 

: 

: 

: 

Frying Fan 

Stainless Steel 

For pan frying, sautéing or 

shallow frying 
 

3 

 
 

 

Name 

Material 

Function 

: 

: 

: 

Sauce Pan 

Stainless Steel 

For heating or cooking hot 

sauces or gravies 
 

4  

 
 

 

Name 

Material 

Function 

: 

: 

: 

Saute Pan/Sautoir 

Stainless Steel 

For sautéing al minute of 

dishes 

  
 

5  

 
 

 

Name 

Material 

Function 

: 

: 

: 

Low Sauce Pan 

Stainless Steel 

For cooking or heating sauce 

or gravies in large  

Quantities 

 
 

6  

 
 

 

Name 

Material 

Function 

: 

: 

: 

Stock Pot 

Stainless Steel 

For boiling: stock, sauces 

and vegetables in large 

quantities 
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7  

 

 
 

 

 

 

Name 

Material 

Function 

: 

: 

: 

Braising Pan 

Stainless Steel 

For braising vegetables or 

meat or poultry 

  
 

8  

 

 
 

Name 

Material 

Function 

: 

: 

: 

Bain Marie Stand 

Stainless Steel 

For storing  Bain maries 
 

9  

 
 

 

 

Name 

Material 

Function 

: 

: 

: 

Roasting Tray/Pan 

Stainless Steel 

For roasting small joints 

or poultry 
 

10  

 

 
 

 

Name 

Material 

Function 

: 

: 

: 

Fish Grill 

Stainless Steel 

For grilling fish 

  
 

11  

 
 

 

Name 

Material 

Function 

: 

: 

: 

Frying Basket 

Stainless Steel 

For keeping food stuffs in 

deep frying process 
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12  

 
 

 

Name 

Material 

Function 

: 

: 

: 

Meat/Kitchen Fork 

Stainless Steel 

For handling or turning 

meat in cooking 

 

 
 

13  

 
 

 

Name 

Material 

Function 

: 

: 

: 

Meat Tongs 

Stainless Steel 

For turning meat or other 

food stuffs during cooking 

  
 

14  

 
 

 

Name 

Material 

Function 

: 

: 

: 

Food Tongs 

Stainless Steel 

For moving foods 
 

15  

 

 
 

 

 

Name 

Material 

Function 

: 

: 

: 

Skimmer 

Stainless Steel 

To skim off the foam of 

liquids such as stocks and 

sauces  
 

16  

 

 

 
 

 

 

Name 

Material 

Function 

: 

: 

: 

Spider 

Stainless Steel and wood 

To skim off the foam of 

liquids such as stocks and 

sauces 
 

17  

 

 

Name 

Material 

: 

: 

Perforated Fish Litter 

Stainless Steel 



 Stewarding43 

 

 
 

 

Function : For handling boiled fish 
 

18 

 
 

 

 

Name 

Material 

Function 

: 

: 

: 

Frying Spatula 

Stainless Steel 

For handling and turning 

food during shallow 

frying 
 

19  

 

 
 

 

Name 

Material 

Function 

: 

: 

: 

Roasting Spatula 

Stainless Steel and wood 

For mixing and turning 

bones or joints during the 

roasting process 

  
 

20  

 

 
 

 

Name 

Material 

Function 

: 

: 

: 

Pallete Knife 

Stainless Steel and wood 

For spreading soft food 
 

21  

 
 

 

Name 

Material 

Function 

: 

: 

: 

Spatula Offset 

Stainless Steel 

For turning meat during 

the grilling process 
 

22   

Name : Solid Kitchen/Serving  
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Material 

Function 

 

: 

: 

Spoon 

Stainless Steel 

For stirring and serving 

food stuff 

  
 

23  

 

 
 

 

 

Name 

Material 

Function 

: 

: 

: 

Solid Ladle 

Stainless Steel 

For scooping and coating 

food stuff 
 

24  

 

 

Name 

Material 

Function 

: 

: 

: 

Perforated Ladle 

Stainless Steel 

For pressing and 

removing the foam hot 

liquid 

 
 

25  

 

 
 

 

 

Name 

Material 

Function 

: 

: 

: 

Snail Dish 

Stainless Steel 

For gratinating or heating 

snails 

  
 

 

 

D. Measure and Storage Utensils 

1 

 

Name 

Material 

Function 

: 

: 

: 

Measurement Jug 

Stainless Steel 

For measuring liquids, 

provided with a measuring 

scale up to 1 L 
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2 

 

Name 

Material 

Function 

: 

: 

: 

Milk Jug 

Stainless Steel 

For transferring milk from 

one container to another 

  
 

3  

 

 

 
 

Name 

Material 

Function 

: 

: 

: 

Ice Cream Scoop 

Stainless Steel 

For scooping ice cream 
 

4  

 
 

Name 

 

Material 

Function 

: 

 

: 

: 

Saccharometer/Syrup Mtr 

Stainless Steel 

For measuring the 

concentration or density 

of syrup  
 

5  

 
 

Name 

Material 

Function 

: 

: 

: 

Meat Thermometer 

Stainless Steel 

For checking temperature 

of meat during cooking. 

  
 

6  

 
 

Name 

Material 

Function 

: 

: 

: 

Portion Scale 

Stainless Steel 

For measuring portions of 

meat, chicken or fish 
 

7  Name 

Function 

: 

: 

 

Adjustable  Measure 

For marking dough into 

equal portion 
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8 

 
 

 

 

Name 

Material 

Function 

: 

: 

: 

Whisking Bowl 

Stainless Steel 

For whisking eggs, 

mayonnaise etc 
 

9  

 
 

 

Name 

Material 

Function 

: 

: 

: 

Kitchen Bowl 

Stainless Steel 

For mixing food stuff, 

preparing butter, etc 

  
 

10  

 
 

 

Name 

Material 

Function 

: 

: 

: 

Norm Container 

Stainless Steel 

For storing sauce, soup 

or other food stuffs in 

refrigerator or bain 

marie stand 
 

11  

 
 

 

 

Name 

Material 

Function 

: 

: 

: 

Milk Bucket 

Stainless Steel 

For storing milk 

 

 

 

12  

 

 

Name : Meat Hook 
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Material 

Function 

: 

: 

Stainless Steel 

For hanging meat in the 

refrigerator 

 

  
 

13  

 

 
 

 

 

Name 

Material 

Function 

: 

: 

: 

Vegetable Basket 

Stainless Steel 

For drying or storing 

vegetables 

  
 

E. Miscellaneous 

 

1  

 

 
 

 

 

Name 

Material 

Function 

: 

: 

: 

Wire Sieve 

Stainless Steel 

To sieve coffee, tea etc 

  
 

2  

 
 

 

 

Name 

Material 

Function 

: 

: 

: 

Conical Strainer 

Stainless Steel 

For straining: sauces, 

gravies etc. 

  
 

3 

 

 

Name 

Material 

Function 

: 

: 

: 

Colander 

Stainless Steel 

For drying vegetables 

and food stuffs 
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4  

 

 
 

 

Name 

Material 

Function 

: 

: 

: 

Olive Tongs 

Stainless Steel 

For removing olive 

seeds 

  
 

5 

 
 

 

 

Name 

Material 

Function 

: 

: 

: 

Garlic Squeezer 

Stainless Steel 

For Squeezing garlic 

  
 

5  

 
 

 

Name 

Material 

Function 

: 

: 

: 

Potato Presser 

Stainless Steel 

For pressing boiled 

potatoes  

 

  
 

6  

 

 
 

 

 

Name 

Material 

Function 

: 

: 

: 

Funnel 

Stainless Steel 

For transferring liquid to 

a container 

  
 

7  

 

 
 

 

 

Name 

Material 

Function 

: 

: 

: 

Lemon Scraper 

Stainless Steel 

For shredding orange or 

lime skin and coconuts 

  
 

8  

 

 

Name 

Material 

Function 

: 

: 

: 

Lemon Squeezer 

Stainless Steel 

For making juices of 
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orange, lime or lemon 

  
 

9 

 
 

 

 

Name 

Material 

Function 

: 

: 

: 

Bottle Opener 

Stainless Steel 

For opening bottles 

  
 

10  

 
 

 

 

Name 

Material 

Function 

: 

: 

: 

Hand Meat Tenderizer 

Stainless Steel 

To make meat more 

tender 

  
 

11  

 

 
 

 

 

Name 

Material 

Function 

: 

: 

: 

Cutlet Bat 

Stainless Steel 

For flattening meat 

  
 

12  

 

 
 

 

 

Name 

Material 

Function 

: 

: 

: 

Chopping-Board 

Stainless Steel 

To support while cutting 

food stuffs 

  
 

13  

 

 

Name 

Material 

: 

: 

Balloon Whisk 

Stainless Steel 
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Function : For whisking butter, 

mayonnaise, egg white 

etc. 

 

  
 

14  

 

 

 
 

 

Name 

 

Material 

Function 

: 

 

: 

: 

Trussing and Larding  

Needle 

Stainless Steel 

For trussing poultry and 

feathered game 

  
 

15  

 
 

 

 

Name 

Material 

Function 

: 

: 

: 

Pepper mil 

Stainless Steel and wood 

For milling whole 

pepper 

  
 

16  

 

 
 

 

Name 

Material 

Function 

: 

: 

: 

Sharpening Steel 

Stainless Steel 

To sharpen knives 

  

 

 

17  

 
 

 

Name 

Material 

 

Function 

: 

: 

 

: 

Ice Pick 

Stainless Steel 

 And wood 

For breaking ice 

  
 

18  

 

 

Name 

Material 

Function 

: 

: 

: 

Brochette Stick 

wood 

To skewer meat for 
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brochettes 

  
 

19 

 
 

 

 

Name 

Material 

Function 

: 

: 

: 

Ravioli Board 

Stainless Steel and wood 

For making ravioli 

  
 

F. Pastry Utensils 

 

1  

 

 
 

 

 

Name 

 

Material 

Function 

: 

 

: 

: 

Sandwich Mold With 

Cover 

Stainless Steel 

For baking cakes such 

as English muffin, 

banana sandwich  bread 

etc 

  
 

2  

 
 

 

Name 

Material 

Function 

: 

: 

: 

Baba Mould/Savarin 

Stainless Steel 

For moulding baba 

  
 

3  

 

 
 

 

 

Name 

Material 

Function 

: 

: 

: 

Tartlet Mold 

Stainless Steel 

For moulding tartlets 

  
 

4  

 

 

Name 

Material 

: 

: 

Dariol Mold 

Stainless Steel 
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Function : For molding pudding 

and some souffles 

  
 

5  

 

 

 
 

 

 

Name 

Material 

Function 

: 

: 

: 

Cake Pan 

Stainless Steel 

For supporting cakes 

during baking 

  
 

6  

 
 

 

 

Name 

Material 

Function 

: 

: 

: 

Flam Ring 

Stainless Steel 

For forming the round 

shape of a cake 

  
 

7  

 

 

 

Name 

Material 

Function 

: 

: 

: 

Pastry Cutter Wheel 

Stainless Steel 

To cut sheet dough to 

make noodle etc. 

  
 

8  

 

 
 

 

Name 

 

Material 

Function 

: 

 

: 

: 

Pastry Cutter Plain & 

Grooved 

Stainless Steel 

For cutting plain pastry 

into shapes such as tartlets 

curry pups etc 
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9  

 
 

 

 

Name 

Material 

Function 

: 

: 

: 

Cake Divider 

Stainless Steel 

For cutting round cakes 

into pieces 

  
 

10  

 

 
 

 

 

Name 

Material 

Function 

: 

: 

: 

Dough Cutter 

Stainless Steel 

For cutting bread dough 

and scraping food stuffs 

  
 

11  

 
 

 

 

Name 

Material 

Function 

: 

: 

: 

Rolling Scraper Pin 

Stainless Steel and wood 

 

  
 

12  

 

 
 

 

 

Name 

Material 

Function 

: 

: 

: 

Flour Container 

Stainless Steel 

For storing flour 

 

  
 

13  

 
 

 

Name 

Material 

Function 

: 

: 

: 

Flour Scoop 

Stainless Steel 

To scoop flour 

 

  
 

14   

Name 

Material 

: 

: 

Dough Arm 

Stainless Steel 
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Function :  

 

 

 

 

  
 

15  

 

 
 

 

 

 

Name 

Material 

Function 

: 

: 

: 

Wire Whip 

Stainless Steel 

For whisking egg white, 

egg yolk or other soft 

foods. 

  
 

16  

 

 
 

 

 

Name 

Material 

Function 

: 

: 

: 

Flat Beater 

Stainless Steel 

For mixing hard dough 

  
 

17  

 

 
 

 

 

Name 

Material 

Function 

: 

: 

: 

Pastry Horn 

Stainless Steel 

For spreading or 

scraping food stuffs 

  
 

18  

 

 
 

 

 

Name 

Material 

Function 

: 

: 

: 

Piping Bag 

Stainless Steel 

To pipe out pastry by 

using or star shape tube 

  
 

19   
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Name 

Material 

Function 

: 

: 

: 

Pastry Brush 

Wood 

For brushing soft food 

stuffs and utensil 

  
 

20  

 

 
 

 

Name 

Material 

Function 

: 

: 

: 

Pastry Wall Rack 

Stainless Steel 

For keeping ,piping bag 

and pastry tubes 

  
 

21  

 

 
 

 

 

Name 

Material 

Function 

: 

: 

: 

Pastry Crimper 

Stainless Steel 

For marking dough 

  
 

22  

 

 
 

 

 

Name 

Material 

Function 

: 

: 

: 

Sugar Castor 

Stainless Steel 

To sprinkle fine sugar 

on top of sweet dishes 

  
 

23  

 
 

 

Name 

Material 

Function 

: 

: 

: 

Jelly Mold 

Stainless Steel 

For molding jelly  

  
 

24   
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Name 

 

Material 

Function 

: 

 

: 

: 

Square and round 

Cooling Ware 

Stainless Steel 

For supporting food 

stuff  in roasting or 

cooling 

  
 

25 

 

Name 

 

Material 

Function 

: 

 

: 

: 

Chocolate Dipping 

Tools 

Stainless Steel 

To make various shapes 

of chocolate or fondant 

such as praline or 

candies 

  
 

 



 Stewarding 57 

 

BAB VI  

PEMBERSIHAN DAN PENCUCIAN 
 

 

 Prosedur dalam  pembersihan dan  pencucian termasuk pengurangan  jumlah  bakteri  

kedalam tingkat yang aman harus menjadi bagian dari  SOP (standar operating procedures) untuk 

menunjang keamanan makanaan yang disajikan di departemen Food and Beverage service. Jika 

dalam proses pembersihan (cleaning) dan pengurangan jumlah bakteri ( sanitizing ) dari 

permukaan-permukaan yang ada di hotel/restoran tidak dilakukan dengan baik, akan 

memungkinkan bagi bakteri untuk berpindah dari satu tempat ketempat yang lain dan pada 

akhirnya akan membuat makanan terscemar. 

 

Pembersihan/cleaning 

 Pembersihan/cleaning adalah sebuah aktivitas yang dilakukan untuk menghilangkan sisa-

sisa makanan atau kotoran yang lain dari sebuah permukaan seperti piring, gelas, meja, kursi dan 

lain-lain. Aktivitas dalam pembersihan meliputi: menyapu, mengelap. menyeka, menyikat, 

mencuci dan lain-lain. Pembersihan dilakukan untuk membuat permukaan-permukaan dan 

makanan menjadi aman dan tidak berbahaya. Pada dasarnya aktivitas pembersihan dilakukan 

dengan tujuan: 

-  Menciptakan kesan yang bagus bagi pelanggan 

- Melindungi makanan dari pencemaran mikroorganisme 

- Mengurangi kesempatan bagi bakteri untuk berkembang biak dengan cara menghilangkan 

sisa-sisa makanan. 

- Menghindari makanan tercemar secara pisik atau oleh zat kimia 

- Menghindari ketertarikan serangga 

- Menciptakan lingkungan yang aman, cohtohnya untuk menghindari seseorang terjatuh di 

dapur karena lantai yang kotor 

Dalam melakukan proses pembersihan harus dilakukan pemilihan obat-obat pembersih atau cairan 

pembersih supaya proses pembersihan dapat dilakukan dengan mudah. Cairan pembersih dapat 

dibagi kedalam  4 katagori: 
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1. Dteterjen ( detergents ) 

Pergunakan detergen untuk secara rutin membersihkan permukaan dari peralatan-peralatan 

yang ada dihotel dan restoran. Deterjen bisa menembus dan melunakan kotoran dengan 

cepat. Contohnya, deterjen yang ada pada mesin pencuci ( dishwashing machine ) 

2. Pembersih pelarut (solvent cleaner ) 

Dipakai secara berkala pada permukaan-permukaan dimana minyak atau lemak terbakar. 

Pembersih pelarut (solvent cleaners) biasa disebut dengan degreaser 

3. Asam Pembersih (acid cleaners) 

Dipergunakan secara berkala pada permukaan-permukaan dimana detergen tidak bisa 

dipergunakan atau tidak dapat berfungsi dengan baik. 

4. Pembersih abrasif ( abrasive  cleaners ) 

Pembersih ini dipakai untuk membersihkan kotoran yang menumpuk yang susah 

dibersihkan dengan mempergunakan deterjen.  

 

Elemen Pendukung Proses Pembersihan 

Dalam proses pembersihan digunakan empat elemen pendukung, yakni:  

1. Tenaga mekanis yang menghancurkan secara fisik kotoran yang tidak dapat 

dihancurkan hanya oleh bahan kimia, dengan dampak yang dapat langsung 

dilihat, sedangkan tenaga kimia memerlukan waktu untuk menghancurkan 

kotoran agar mudah larut dibawa oleh air.  

2. Tenaga panas yang dapat melelehkan lemak sehingga mudah terlepas dari 

permukaan peralatan dan sekaligus berfungsi untuk mempercepat proses kimia. 

Kotoran yang telah lama menempel pada permukaan peralatan umumnya lebih 

sukar dibersihkan. 

3. Ada beberapa macam tenaga kimia yang sering kita jumpai dalam proses 

pembersihan, di antaranya: 

• Mulsifier atau waiting agent yang membantu larutan pembersih menembus pori-

pori kotoran dan menghentikan pelekatan kembali pada permukaan peralatan.  

• Asam alkali yang secara kimia dapat menghancurkan kotoran  

yang berasal dari protein dan lemak sehingga mudah lepas dari  
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permukaan peralatan. 

• Asam phosphat yang berfungsi melunakkan kesadahan air hingga memudahkan 

kerja emulsifier dan asam alkali. 

4. Tenaga mekanis dapat diperoleh dari beberapa bentuk tindakan, misalnya dengan 

menyapu, mengusap, mengelap dan menyikat dengan scoring pads, bubuk 

penggosok atau menyemprotkan air bertekanan tinggi. 

Tenaga panas membantu mempercepat pelelehan lemak sehingga bahan kimia dapat 

cepat bereaksi. Namun demikian kita perlu berhati -hati terhadap kotoran tertentu yang 

apabila terkena panas justru akan melekat lebih kuat pada permukaan peralatan se hingga 

menjadi lebih sulit dibersihkan, seperti kotoran telur mentah, ikan laut, dan susu.  

Jenis Kotoran Bekas Makanan dan Minuman  

Berbagai jenis kotoran yang sering dijumpai di dapur restoran dapat dikategorikan 

menjadi sebagai berikut: 

1. Karbohidrat  : kotoran yang disebabkan oleh nasi, kentang, tepung, gula  

2. Protein        : kotoran yang ditimbulkan oleh daging, ikan, susu, Telur  

3. Trigleserida  : kotoran yang disebabkan minyak dan lemak. 

 

Berdasarkan tingkat kesulitan dalam pembersihannya, kotoran dapat digolongkan 

menjadi sebagai berikut: 

1. Sifatnya sulit, ciri-cirinya: lunak, tidak larut, melekat kuat. Misalnya kotoran 

yang disebabkan oleh bekas susu dan telur yang mengering, teh dan kopi kental, 

serta zat pewarna makanan. 

2. Sifatnya tidak begitu sulit, ciri-cirinya: keras namun setelah direndam akan 

menjadi lunak dan mudah larut atau lepas dari permukaan peralatan, misalnya 

kotoran bekas nasi, spaghetti, tepung roti, dan kentang rebus.  

3. Sifatnya mudah lepas dari permukaan peralatan, ciri -cirinya: k|j|ap namun mudah 

lepas, misalnya butir pasir, potongan sayuran d?" yang menempel pada 

permukaan peralatan.  

4. Kotoran yang berasal dari manusia dan binatang pada umumnya mengandung 
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kuman penyakit. Kotoran ini berkaitan erat dengan keber -sihan dapur karena dua 

jenis kotoran itu dapt dengan mudah mencemari. Makanan ataupun minuman 

yang tercemar oleh kotoran itu sangat berbahaya bagi yang mengonsumsi.  

Jenis-Jenis Obat Pembersih 

Obat pembersih yang digunakan di hotel yang satu dengan hotel yang lain seringkali 

berbeda, baik dari produk maupun jenisnya. Di bawah ini contoh beberapa obat 

pembersih buatan Economic Laboratory. Obat pembersih ini sering dipergunakan oleh 

bagian steward. 

Nama Bahan Bentuk Warna 

Lime away Cair Hijau 

Grease Cutter Cair Coklat 

Dip it Bubuk/powder Putih 

Assure Bubuk/powder Biru 

Magnum Guardian Bubuk/powder Biru 

Dry Rinse Cair Hijau 

* Cream Soap Cair Putih 

* Soda Bleach Cair Kekuning-kuningan 

Keterangan :  

*Cream Soap dan *Soda Bleach bukan buatan Economic Laboratory  

 

 

 

Kegunaan obat pembersih, campuran, dan takarannya:  
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Lime away :  dipergunakan untuk membersihkan kerak air yang menempel pada 

dasar dan dinding alat-alat yang terbuat dari gelas maupun stainless. 

  Cara menggunakannya, rendam atau semprotlah alat yang berkerak 

dengan campuran Lime away dengan air panas dengan perbandingan 

1 : 10 dan kemudian diamkan selama 10 sampi 15 menit. Setelah itu 

gosok dan bersihkan dengan air bersih.  

Grease Cutter  :  dipergunakan untuk membersihkan alat -alat yang berlemak atau 

berkerak bekas minyak goreng.  

   

  Cara menggunakannya, semprotlah permukaan alat yang akan 

dibersihkan dengan campuran Grease Cutter dengan air dalam 

perbandingan 1:10 dan kemudian diamkan selama 10 sampai dengan 

15 menit. Setelah itu semprotlah dengan air panas atau lap -lah 

dengan kain basah sampai bersih. 

Dip it :  dipergunakan untuk membersihkan alat -alat yang terbuat dari 

keramik dan porselin yang ternoda bekas teh atau kopi kental. Ob ar 

ini juga dapat digunakan untuk membersihkan alat -alat yang terbuat 

dari plastik. 

  Cara menggunakannya, rendam alat-alat yang kotor di dalam 

campuran Dip it dengan air dalam perbandingan 1 : 30. Diamkan 

selama 15 menit atau sampai kotorannya hilang. Selanjutnya susun 

dalam rak dan kemudian masukkan ke dalam 1-1 mesin pencuci 

pmng atau dish washing machine. 

Assure :  dipergunakan untuk membersihkan alat-alat yang terbuat dari bahan 

stainless, maupun alat-alat yang dilapisi bahan perak, silver platted. 

  Cara menggunakannya, rendam alat-alat dari stainless dan silver 

platted yang telah bebas dari sisa-sisa makanan yang menempel di 
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dalam larutan Assure dengan air dalam perbandingan 1 : 30. Alasi 

alat-alat itu dengan lapisan kertas timah atau alumunium foil untuk 

menambah kecemer-langan alat-alat yang dibersihkan. Setelah itu 

panaskan air hingga mendidih. Sesaat kemudian angkat alat -alat itu 

dan bilas dengan air bersih biasa. 

 

Magnum Guardian:obat pembersih yang berfungsi seperti sabun. Obat pembersih ini 

telah dipasang pada alat khusus di dinding dish washing machine.  

Dry Rinse : bahan pengering untuk alat-alat yang telah diporses dalam dish 

washing machine, berfungsi sebagai pelapis agar bintik -bintik air 

tidak mem-bekas pada permukaan peralatan yang dicuci. Dry Rinse 

tersebut dipasang pada dinding mesin pencuci piring tersebut.  

Cream Soap :  dipergunakan untuk memtersihkan semua peralatan yang 

dibersihkan di area pot washing maupun dish washing machine. 

Cream soap ini dapat dipergunakan untuk membersihkan sem ua 

jenis peralatan tanpa memberikan efek samping. Alat -alat yang 

dibersihkan dengan creeam soap ini tidak akan rusak karenanya.  

Soda Bleach :  dipergunakan untuk membersihkan alat -alat yang terbuat dari 

keramik maupun porselin, terutama tempat teh atau kop i, juga 

cangkir-cangkir yang kotor karena flek. 

  Cara menggunakannya, rendam alat-alat yang kotor tadi di dalam 

campuran Soda Bleach dengan air panas dalam perbandingan 1 : 10 

selama 5 sampai 10 menit. 

  Soda Bleach tidak boleh dipergunakan untuk merendam alat-alat 

yang terbuat dari bahan yang dilapisi perak karena dapat merusak 

lapisan perak tersebut. 
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Nobla : dipergunakan untuk membersihkan alat -alat yang terbuat dari 

keramik dan porselin, termasuk yang terbuat dari bahan tahan karat 

dan yang berlapis perak. 

  Cara menggunakannya, rendamlah terlebih dahulu beberapa saat 

alat-alat yang akan dibersihkan tadi di dalam larutan Nobla sebelum 

diproses di dalam dish washing machine.  

D.M. 50 :  dipergunakan untuk membersihkan alat-alat yang terbuat dari bahan 

alumunium. 

  Cara menggunakannya, rendamlah alat-alat yang akan dibersihkan 

itu di dalam larutan D.M. 50 dengan air panas dalam perbandingan 

1 : 30 dalam waktu 5 sampai 10 menit. Setelah itu angkat dan bilas 

dengan air bersih. 

Vim :  Dipergunakan untuk menggosok tegel biasa, tegel mosaik, porselin, 

baik untuk lantai maupun dinding. 

  Cara menggunakannya, basahi dengan air tempat yang akan 

digosok, taburi dengan bubuk Vim secukupnya, gosok dengan 

sikat dan kemudian semprot dengan air panas.  

 

 

 

Pembersihan Piring, Poci, dan Panci  

Seringkali peraturan setempat menetapkan persyaratan minimum untuk 

perlengkapan dan prosedur yang harus dipergunakan sebagai pedoman pembersihan 

piring-piring, poci dan panci. 

Dasar prosedur yang harus dipergunakan untuk pedoman pembersihan meliputi hal-hal 

sebagai berikut: 
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1. Pindahkan kotoran makanan dari piring-piring dengan centong atau spatula, sikat, 

atau alat lain sebelum dicuci. Periksa piring-piring selama pencucian sehingga 

piring yang retak, gompel, atau yang sudah tidak layak lagi untuk dipergunakan 

dapat disingkirkan. Kerap-kali proses perendaman awal diperlukan sebagai 

persiapan untuk pencucian alat-alat yang kotor berat secara tepat. 

2. Alat-alat harus dicuci sedikitnya di dalam tiga atau empat bak stainless yang 

terpisah. Bila tiga bak stainless yang dipergunakan, prosedurnya meliputi 

pencucian, pembilasan, dan pendesinfeksian! Bila terdiri dari empat buah bak 

stainless terpisah, proses normalnya meliputi pencucian awal, pencucian, 

pembilasan, dan pendesin-feksian. Pelaksanaannya harus senantiasa mengikuti kode 

dan petunjuk keselamatan kerja. 

3. Pergunakan sabun pencuci piring dengan tipe dan jumlah yang tepat. Karyawan 

yang belum terlatih mungkin tidak lengkap dalam mempergunakan sabun, atau 

mereka tidak tepat dalam mengukur jumlah yang harus dipergunakan berdasarkan 

informasi yang diberikan oleh pabrik atau penjual. Anjurkan dan perintahkan 

karyawan untuk menggunakannya sesuai yang dianjurkan dan harus melengkapinya 

dengan peralatan yang tepat untuk mengukur jumlah sabun yang diperlukan. 

4. Jangan mempergunakan kain pengelap piring, pengepel piring, atau spon yang lunak 

di dalam proses pencucian. Juga jangan mempergunakan produk yang dibuat dari 

spiral keriting dari bahan logam karena sulit untuk menjaga kebersihan dan dapat 

meninggalkan potongan logam di dalam atau di atas permukaan peralatan yang 

dicuci. 

5. Pergunakan sikat plastik dengan bulu yang kokoh untuk mencuci peralatan.  

6. Sering-sering kosongkan air pencuci dan isi ulang dengan air yang bersih, segar,  

dan panas. 

Pembunuhan bakteri/sanitizing 

 Pembunuhan  bakteri  atau  pengurangan  jumlah  bakteri  kedalam level yang aman  

(sanitizing) adalah aktifitas lanjutan yang dilakukan setelah proses pembersihan. Untuk 

menghindari penyebaran bakteri peralatan-peralatan harus dicuci, diseka dan dihancurkan 

bakterinya. Staf atau karyawan biasanya melakukan pekerjaan yang bagus pada tahap mencuci    ( 
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washing ) dan menyeka ( rinsing ) namun sering melupakan tahap sanitizing.  Pekerjaan dalam 

pencucian tidak akan pernah berakhir jika tidak diakhiri dengan proses sanitizing. 

Sanitizing bisa dilakukan dengan 2 cara: 

1. Sanitizing dengan air panas ( heat sanitizing ) memakai air panas untuk pembunuhan 

bakteri  dan jenis mikroorganisme yang lain. Tingkat kepanasan air harus memcapai    

171°F atau 77°C atau lebih untuk dapat membunuh bakteri jika mempergunakan pencucian 

3 tangki yang manual.. Air panas harus diberikan cukup waktu untuk melakukan proses 

sanitizing. Pada saat melakukan proses heat sanitizing waktu dan tingkat kepanasan air 

harus benar-brnar diperhatikan. Jika mempergunakan dishwashing mesin yang 3 zone 

tingkat kepanasan air di zone sanitizing adalah minimal 180°F atau 82°C. Sedangkan untuk 

proses sanitizing pada mesin pencuci yang memakai satu tangki tingkat kepanasan air 

minimal 165°F atau 74°C. Permukaan-permukaan yang sudah bersih harus ada dalam suhu 

ini minimal selama 30 detik. 

2. Sanitizing dengan zat kimia (chemical sanitizing) memakai zat kimia untuk proses 

pembunuhan bakterinya.  Zat kimia yang paling umum dipakai dalam melakukan sanitizing 

adalah chlorine. Disamping chlorine zat kimia yang lain yang dipakai untuk proses 

sanitizing adalah iodine dan quaternary ammonium. Banyak hal yang mempengaruhi agar 

sanitizing dengan zat kimia dapat berjalan dengan baik diantaranya adalah: 

- Konsentrasi -  apabila zat kimia diisi terlalu sedikit bisa mengakibatkan zat kimia tidak 

berfungsi dengan baik dalam pembunuhan bakteri. Untuk mengetahui konsentrasi dari 

masing-masing sanitizer, harus dilakukan pengecekan. Setiap hotel atau restoran harus 

memiliki alat yang cocok yang dapat mengecek konsentrasi dari masing-masing sanitizer. 

Untuk mengecek konsentrasi dari sanitizer yang penting untuk diketahui pertama adalah 

jenis sanitizer yang dipilih. Apakah mempergunakan chlorine, iodine atau quarternary 

ammonium. Alat pengecek konsentrasi dari sanitizer tidak dapat ditukar. Untuk itu perlu 

dilakukan pengecekan ke suplier zat kimia sehingga didapat alat pengecekan yang benar. 

Alat pengecekan tersebut dipakai sepanjang hari untuk mengukur konsentrasi dari sanitizer 

yang dipakai. 

- Suhu  -  umumnya zat kimia untuk pembunuhan bakteri akan berfungsi dengan baik apabila 

dicampur dalam air antara 55°F (13°C ) dan 120° F ( 49°C ) 
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- Waktu  -  untuk bisa sat kimia berfungsi dengan baik dalam pembunuhan bakteri, 

permukaan-permukaaan yang sudah bersih harus diberikan cukup waktu untuk 

bersentuhan dengan  sanitizer ( zat kimia pembunuh bakteri ) yang disesuaikan dengan 

lama waktu yang disarankan dari pabrik sanitizer. 

       Keuntungan dan kerugian dari sanitizer zat kimia yang berbeda 

 

Sanitizer Konsentrasi Waktu 

kontak 

Keuntungan kerugian 

Chlorine 50 ppm pada 

air 75°F – 

100°F 

7 detik Sangat efektif 

dipakai untuk 

bemacam-macam 

bakteri , tidak cocok 

dicampur dengan air 

yang menmgandung 

kapur, mudah 

didapat dan 

harganya tidak 

mahal 

Membuat kulit 

iritasi, Akan 

semakin kurang 

efektif jika 

konsentrasi 

dinaikan, 

Iodine 12.5 – 25 ppm 

pada air 

minimal 75°F 

30 detik Iritasi terhadap kulit 

lebih ringan jika 

dibandingkan 

dengan chlorine, 

warna coklat 

menunjukan 

konsentrasi yang 

kuat, daya aktif yang 

tidak cepat hilang 

Tingkat efektifitas 

akan berkurang 

apabila terjadi 

penurunan pH  

( kebanyakan aktif 

pada pH 3,0: dan 

terendah tingkat 

efektifitas pada pH 

7,0 ), tidak 

direkomendasikan 

untuk dipakai pada 

tingkat kepanasan 

air 120°F atau lebih. 
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Quaternary 

Amonium 

200 ppm pada 

air yang 

minimal pada 

suhu 75°F 

30 detik  Tidak mengandung 

racun, tidak begitu 

berbau, tidak begitu 

berwarna, tidak 

membuat iritasi 

kulit, stabil dengan 

adanya bahan 

organik dan aktif 

pada rentangan pH 

yang lebar. 

Menghancurkan 

beberapa 

mikroorganisme  

dalam tempo yang 

lambat,  tidak cocok 

pada beberapa 

deterjen dan air 

berkapur 

 

 

Metode Pembersihan dan Sanitizing 

 Ada beberapa metode dalam melakukan proses cleaning dan sanitizing yang dipergunakan 

dalam industri food and beverage service operation. Sangat penting bagi karyawan didalamnya 

untuk memahami masing-masing metode dan bagaimana mempergunakannya.  

 

Metode cleaning dan sanitizing yang umum adalah: 

- Metode 2 sink 

- Metode 3 sink 

- Dishwashing machine 

 

 

Metode dua sink 

 Apabila dalam melakukan cleaning dan sanitizing hanya tersedia 2 sink maka langkah kerja 

adalah sebagai berikut: 
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1. Pencucian/washing dilakukan pada sink pertama yang sudah diisi dengan air panas dan 

deterjen. Pergunakan serabut kawat atau green pad untuk menghilangkan semua kotoran 

yang melekat. Sebelum dimasukan kedalam sink yang pertama terlebih dahulu sisa-sisa 

makanan yang melekat dibuang kedalam tong sampah. 

2. Proses sanitizing dilakukan pada sink yang ke dua yang memakai tingkat kepanasan air 

170°F (77°C). Semua bagian dari permukaan yang dicuci harus tertutup dengan air panas 

paling tidak selama 30 detik. 

Metode tiga sink 

 Metode 3 sink dipergunakan untuk melakukan proses cleaning dan sanitizing untuk semua 

peralatan dapur dan restoran yang bisa dimasukan dalam sink. Berikut ini adalah contoh gambar 

metode 3 sink:  
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Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pencucian yang memakai 3 sink adalah : 

1. Bersihkan semua sink, penyaringan pembuangan dan rak penyimpanan sebelum mengisi 

masing-masing sink dengan air. 

2. Bersihkan peralatan-peralatan yang akan dicuci untuk menghilangkan kotoran/sampah 

yang ada  Buanglah kotoran/sampah yang tersisa kedalam bak sampah. Peralatan-peralatan 

yang sudah dihilangkan sampahnya ditumpuk dulu dalam kelompok yang sejenis. 

3. Setelah peralatan tertumpuk dalam jumlah yang siap untuk dicuci, masukan peralatan 

tersebut pada sink pertama yang sudah berisi air panas dan deterjen. Pergunakan serabut 

kawat atau green pad/spon yang kasar untuk menghilangkan sisa-sisa kotoran. Pergunakan 

jumlah deterjen  yang cukup. Jangan memakai terlalu banyak deterjen yang akan 

berpengaruh pada proses rinsing. 

4. Proses menghilangkan busa deterjen/ rinsing dilakukan pada sink kedua yang berisi air 

panas yang bersih. Air untuk proses rinsing supaya diganti sesering mungkin untuk 

menjaganya supaya tetap bersih. 

5. Proses sanitizing dilakukan pada sink ketiga, baik dengan mempergunakan air panas atau 

pun zat kimia/sanitizer. 

Setelah melakukan proses sanitizing  baik dengan mempergunakan metode 2 sink ataupun 3 

sink, peralatan-peralatan yang dicuci kemudian ditaruh pada rak pengeringan. Sangat tidak 

dianjurkan untuk melakukan proses pengeringan dengan mempergunakan glass cloth atau 
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sejenisnya yang mana hal tersebut bisa membuat peralatan yang sudah melewati proses cleaning 

dan sanitizing tercemar kembali. 

 

Pencucian dengan mesin/Washing by machine 

 

 Dalam proses pembersihan dan pembunuhan bakteri yang memakai mesin,  semua jenis 

peralatan yang ada di retoran, bar, room service dan otlet-otlet yang lain akan dimasukan ke dalam 

dish washing machine. Dishwashing machine akan bekerja secara otomatis dalam pembersihan 

dan pembunuhan bakteri. Pada hotel-hotel yang besar (100 kamar keatas) umumnya 

mempergunakan dua jenis mesin dimana antara mesin yang satu dengan yang lainnya dibedakan 

atas cara kerja mesin dan jenis alat-alat yang bisa dibersihkan melalui proses pembersihan didalam 

masing-masing proses pembersihan tersebut. Mesin yang khusus dipakai untuk membersihkan 

segala jenis gelas adalah glass washing yang dalam proses pembersihannya hanya mempergunakan 

air panas. Sedangkan ada juga jenis mesin yang dapat dipergunakan membersihkan hampir semua 

jenis alat-alat yang dikelompokan menjadi: 

- China ware 

- Glass ware 

- Silver ware dan beberapa alat-alat lainnya. 

 

 

 

Alat – alat yang dipergunakan untuk mencuci dengan mesin antara lain: 

1. Dishwashing machine 

2. Hard hand brush 

3. Basket/rack: ( untuk piring, gelas dan cutleries ) 

4. Basket/keranjang khusus untuk alat-alat yang pecah. 

5. Garbage can 

Supplies yang diperlukan: 

1. Air panas 

2. Sabun 

3. Rinse dry 

 

Mesin yang dapat membersihkan peralatan-peralatan tersebut diatas lazim disebut dishwashing 

machine. Dishwashing machine dapat dibedakan menjadi 2 yaitu: 

1. Three Zone Dishwasing Machine 

2. Single Tank Dishwashing Machine 

 

 

 

Three Zone Dishwashing Machine 
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MULTI TANK WARE WASH MACHINE/DISHWASH MACHINE

Pre-wash
30°- 35°C

Main wash
60°- 70° C
Solid Master
(ecolab)

Rinse/sanitize
80°- 90° C
Rinse N’dry
(ecolab)

 
      

 

 Sesuai dengan namanya mesin ini memiliki tiga bagian (zone) dimana masing-masing 

bagian mempunyai fungsi yang berbeda-beda kemudian digabung menjadi satu mesin. Adapun 

bagian-bagian dari 3 zone dishwashing mesin adalah: 

 

a. Pre Washing Zone 

 

Pada bagian ini terjadi proses pencician pendahuluan, dimana peralatan yang dicuci 

disemprot secara otomatis dengan air panas yang temperaturnya berkisar antara 30°C - 

35°C gunanya untuk menghilangkan sisa-sisa makanan yang melekat pada 

peralatan yang dicuci. Proses ini akan mempermudah tahap pencucian 

berikutnya. 

 

 

b. Main Washing Zone 

 

Bagian ini merupakan proses lanjutan dari pre washing dimana alat-alat yang sudah 

disemprot akan dicuci sebersih-bersihnya dengan mempergunakan air panas yang berkisar 

antara 60°C - 70°C yang sudah tercampur dengan larutan sabun sehingga alat -alat 

yang dicuci terbebas dari kotoran. 
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c. Rinsing Zone 

 

Setelah proses main washing, peralatan yang dicuci sudah dalam keadaan bersih, hanya 

saja masih berisi sisa-sisa larutan sabun yang melekat. Pembilasan dari alat-alat yang dicuci 

akan terjadi pada zone terakhir yaitu rinsing zone. Air yang dipakai untuk proses 

pembilasan berasal dari pipa-pipa air yang sudah tersedia dan harus mencapai derajat 

kepanasan berkisar antara 80°C - 90°C,  ditambah dengan bahan pembersih rinse 

dry yang berfungsi sebagai pembunuh kuman-kuman, mempercepat proses 

pengeringan dan untuk mengkilapkan peralatan-peralatan yang dicuci. Rinse dry 

ini ditampung dalam satu tempat khusus pada bagian rinsing zone 

Proses terjadinya pergantian fungsi-fungsi didalam mesin-mesin tersebut adalah atas dasar 

pengaturan yang terbuat secara otomatis artinya peralatan-peralatan yang sudah disusun 

didalam rack diatas conveyor akan bergerak karena dorongan conveyor. Conveyor adalah 

pita atau alat yang terbuat dari metal yang bisa bergerak secara terus menerus didalam 

keadaan mesin tersebut hidup. 

 

Mengangkat dan memberi muatan pada mesin pencuci piring 

Untuk mengangkat dan memberi muatan pada mesin pencuci piring, langkah -

langkahnya adalah sebagai berikut: 

1. Siapkan panci untuk merendam pisau, sendok, dan garpu di atas meja 

tempat piring-piring kotor. Pergunakan panci dari stainless. Letakkan 

sehelai kertas timah di dasar panci, isi dengan air panas dan Assure,  

obat pembersih. Ganti larutan yang telah kotor.  

2. Letakkan gelas-gelas, cangkir, dan mangkok di dalam rak-rak bagian 

atas. Yakinkan bahwa peralatan tersebut telah diletakkan pada tempat  

masing-masing dengan posisi tengkurap. 

3. Tumpuk piring-piring di atas meja sehingga busboy atau busgirl  

(pembantu pramusaji) dapat membawa dan meletakkan piring-piring 

itu sekaligus secara bersamaan. 

4. Kotoran makanan yang berlebihan harus dihapus sampai bersih  

sebelum piring-piring ditata di dalam rak sehingga butir -butir makanan tidak masuk 

ke dalam tangki pencuci. 

5. Atur dengan rapi piring-piring dalam rak. Peralatan dengan ukuran 

dan bentuk yang sama dijadikan satu. Bilas dengan menyemprotkan  

air dari atas untuk menghilangkan sisa makanan berat yang masih  

tertinggal. 

6. Susun pisau, sendok, dan garpu di tempatnya. Atur dalam rak dengan  

ujung yang kena makanan/mulut berada di bagian atas. Jangan dijajar  



 Stewarding 73 

 

terlalu padat atau ditumpuk karena peralatan tidak akan dapat tercuci  

bersih sepenuhnya 

 

          Single Tank Dishwashing Machine 

 

         
 

 Single tank dishwashing machine adalah dishwashing machine yang terdiri dari satu tangki 

yang mempunyai fungsi ganda dimana proses pencucian/washing, rinsing  dan sanitizing terjadi 

dalam satu tangki. System kerja dari mesin ini sifatnya lebih sederhana dibandingkan dengan 3 

zone dishwashing machine.  

Beberapa ketentuan dari single tank dishwashing machine antara lain: 

 

- Pre washing ( proses pencucian awal ), dilakukan diluar mesin dengan cara manual yaitu 

menyemprot peralatan yang akan dicuci dengan air panas antara 30°C - 35°C melalui 

sebuah alat khusus yang disebut sprayer atau dengan cara merendam alat-alat 

tersebut sebelum dimasukan kedalam mesin. 

 

- Mesin yang terdiri atas satu tangki dengan fungsi ganda yaitu sebagai washing, 

dan dalam waktu tertentu akan berubah secara otomatis menjadi 

rinsing/sanitizing . Air yang dialirkan melalui pipa kedalam mesin sudah dibuat 

sedemikian rupa agar apabila berfungsi sebagai washing air yang masuk kedalam 

mesin berkisar antara 60°C - 70°C. Sedangkan apabila mesin berfungsi sebagai 

rinsing/sanitizing, maka secara otomatis alir akan mengalir melalui booster ( alat 

pemanas ) sehingga temperatur air naik menjadi 85°C - 90°C. 
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Penyimpanan setelah pencucian 

 

 Setelah peralatan-peralatan melewati proses cleaning dan sanitizing tahap penting 

berikutnya adalah menyimpan peralatan tersebut supaya tidak kembali tercemar.Tahapan dalam 

penyimpanan peralatan tersebut harus dilakukan secara berkesinambungan antara lain: 

- Simpan semua peralatan pada tempat yang sudah bersih, kering dan tidak menyentuh 

lantai, sehingga peralatan yang disimpan tidak akan terciprat oleh air, debu atau pencemar 

yang lainnya. 

- Pot, pan, bowl dan cup harus disimpan terbalik pada rak penyimpanan. Hal ini akan 

melindungi food contact surface dari pencemaran. 

- Piring-piring yang sudah bersih harus disimpan terbalik atau jika tidak agar memakai rak 

penyimpanan yang tertutup. 

- Silver ware harus disimpan pada laci penyimapanan yang bersih. Semua tangkai silver 

ware pada saat penyimpanan harus ditempatkan pada arah yang sama. 

- Selalu menyimpan peralatan yang sudah bersih pada jarak yang jauh dari peraltan-peralatan 

yang kotor untuk menghindari cross contamination.         

 

Penanganan Botol-botol Kosong  

Botol-botol kosong bekas minuman dari restoran dan bar, seperti botol bir, Coca 

Cola, soda, Fanta, Sprite, dan sebagainya, yang merupakan minuman lokal produk 

dalam negeri, dikumpulkan dalam kotak plastik atau kayu yang disekat, disusun dengan 

rapi, dikelompokkan menurut jenisnya. Begitu juga botol -botol kecap, chilli, tomato 

ketchup, cuka, dan sebagainya yang berasal dari dapur.  

Botol-botol minuman impor seperti anggur, whiskey, rum, gin, dan sebagainya yang 

berasal dari bar dan restoran disusun dalam kotak terpisah. Semua dihimpun dengan 

rapi di dalam gudang khusus. Botol-botol minuman lokal pada umumnya dapat 

dikembalikan ke agen minuman yang bersangkutan.  
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BAB VII 

BURNISHING AND BUFFING RESTAURANT EQUIPMENT 

 

Peralatan didalam sebuah restoran sangat mempengaruhi kesan tamu-tamu 

yang datang untuk makan atau minum, apabila peralatan tersebut kelihatan bersih, 

mengkilap, dan terasa halus bila dipegang dengan sendirinya perasaan tamu yang 

makan akan senang dan tidak ada rasa khawatir terhadap kebersihan, hal ini yang 

sangat ditekankan didalam sebuah restaurant disamping pula hal-hal lain seperti 

kerapihan, susana dan ketrampilan staff (waiter bus boy, captain dsb,), perlu 

diperhatikan. 

Guna menunjang kebersihan peralatan tersebut, ada juga dua cara/metode 

yang sesungguhnya fungsinya untuk mengkilapkan dan menglialuskan (bila 

diraba) dari semua peralatan yang dipergunakan. 

 

Metode Mengkilapkan Peralatan Restoran : 

A. Burnishing 

B. Buffing 

 

Burnishing. 

Adalah suatu proses pembersihan alat-alat resturant dari bercak-bercak atau 

warna yang buram dengan cara merendam atau merebus dalam air dicampur 

dengan assure dan aluminium foil, sampai mengkilap dan bersinar proses dan 

Burnishing disebut pula "detarbishing"dapat dibedakan atas dua cara antara 

lain : 

1. Burnishing by machine 

2. Burnishing by hand. 

Khusus mengenai pembersihan dengan mesin (Burnishing by machine) tidak 

akan diulas lebih lanjut dalam pelajaran ini karena sangat jarang hotel-hotel 

yang besar maupun yang kecil di daerah Bali mempergunakari mesin, yang 
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umum terjadi adalah mengadakan pembersihan dengan tangan (Burnishing 

by hand). 

Dalam Burnishing by hand dibagi menjadi beberapa patokan penting antara 

lain. 

1. Alat-alat dan bahan pembersih yang diperlukan. 

2. Peralatan restoean yang akan di burnish 

 

Metode/cara-cara mempolish dapat diurutkan sebagai berikut : 

1. Kapas diisi/dipolesi dengan silver polish. 

2. Gosokkan kapas berisi Silver polish ke seluruh permukaan alat yang 

dipolish dengan merata. 

3. Biarkan beberapa saat sampai Silver polish tersebut mendekati kering 

(jangan terlalu kering karena Silver polish yang melekat pada alat agak 

lama, sulit untuk digosok / dihilangkan). 

4. Semua permukaan alat yang sudah dipolish digosok kembali dengan lap 

atau kain koto a yang kering ( Soft Cotton Cloth). 

5. Chek kembali hasilnya, apabila masih ada spot (kotoran) pada alat yang 

sudah dipolish, harus dilakukan polishing seperti urutan-urutan pekerjaan 

No. 1 - 4, pada saat itujuga. 

 

Biasanya hasil dari polishing itu bisa diketahui dengan segera setelah alat 

tersebut digosok dengiin Soft Cotton Cloth tinggal pekerjaan yang 

berikutnya disini ialah membilas sen: ua alat yang sudah dipolish tersebut 

dengan air panas (sesuai dengan Rinsing pada Sistem Washing) gunanya 

untuk : 

a. Menghilangkan sisa-sisa Silver polish yang melekat pada alat. 

b. Menghindari supaya alat tersebut tidak berminyak. 

c. Menjaga peralatan selau dalam sanitasi. 
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Kalau ada mesiin Diswashing machine tersedia, maka untuk keperluan 

ketiga unsur diatas (a, b, dan c), bisa juga dilakukan pembilasan dengan 

memasukkan alat-alat tersebut kedaLun "Diswashing machine" maksudnya 

dicuci kembali dengan system Washing. 

 

Catatan: 

1. Botol/kaleng Silver polish harus ditutup kembali, guna mengurangi 

penguapan karena mengandung kadar alkohol. 

2. Sebelum polishing dilakukan, permukaan alat-alat harus dibersihkan 

terlebih dahulu dari debu. 

3. Gunakan Supplies setipis mungkin dan sesuaikan dengan kadar kotoran 

yang melekat. 

4. Setiap selesai mempolish, alat-alat harus dibilas untuk alasan-alasan 

kesehatan. 

5. Jenis peralatan yang bisa dibersihkan dengan metode Burnishing. 

6. Urutan pekerjaan didalam pelaksanaan Burnishing 

7. Catalan penting yang perlu diingat. 

 

1.  a. Alat-alat yang perlu disiapkan sebelumnya ialah : 

- Sink ( bak tempat air ), bahannya bisa dari stainless steel diperlukan dua 

sinks, satu untuk merendam (soaking) dan satu ladi untuk membilas (rin 

sing). 

- long handle tong: jepitan yang bertangkai panjang, dipakai untuk 

mengambil atau membolak-balikkan alat-alat yang sedang direndam. 

- Soft Cotton Cloth : lap dari bahan cotton. 

- Heater/Steamer : alat pemanas. 

- Garbage Can : tempat sampah. 

 

 b. Bahan-bahan pencuci yang diperlukan : 

- Hot water/air panas yang temperaturnya : 
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40 - 30 Deraiat Celcius untuk merendam  

75-90 Deraiat Celcius untuk membilas 

- Assure 

- Aluminium foil 

 

2.  Alat-alat restaurant yang bisa dibumish, ialah hampir semua peralatan yang 

dimasukkan didalam golongan "Silver Ware" (Peralatan yang dibuat dari 

Silver) antara lain : 

- Cutlery 

- Flatware 

- Hallow ware 

- Butter Container 

- Toast Rack 

- Snail dish 

- Ashtray 

- Flambe pan dsb 

Urutan pekerjaan dari burnishing adalah sebagai berikut: 

a. Isilah sinks dengan air panas antara 40 Derajat Celcius - 50 Derajat Celcius 

secukupnya agar semua peralatan yang diburnish tertutup dengan air. 

b. Masukkan assure kedalam air tadi dengan takaran: 4 gram liquid assure 

dengan 1 litter air panas 

c. Masukan aluminium foil yang sudah dipotong-potong berbentuk kepingan 

kecil atau garis-garis. 

d. Campuran dari air panas, assure dan aluminium foil dipanaskan kembali 

dengan heater/steamer sampai mendidih. 

e. Peralatan yang akan diburnish, harus diklasifikasikan sesuai dengan 

jenisnya, dan kadaj kotoran yang melekat. 

f. Peralatan dimasukkan dalam campuran diatas tadi, dan dibiarkan sampai 

kurang lebih 5 minutes didalam temperatur didih. 
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g. Satu pers atu peralatan diperiksa (masih diatas heater/steamer), untuk 

mengetahui apakah sudah bersih, atau masih ada yang kotor. Apabila 

masih ada yang kotor, ditambahkan bahan-bahan pembersihnya seperti: 

assure dan aluminium foil. 

h. Bilas peialatan yang bersih dengan air panas 75 Derajat Celcius - 90 

Derajat Celcius, dengan segera untuk menghindari pelekatan dari bahan-

bahan pembersih tersebut terhadap peralatan, karena akan berakibat yang 

jelek seperti: 

- mempengaruhi rasa makanan 

- menyebabkan keracunan dsb. 

i.  Keringkan peralatan yang sudah dibilas dengan soft Cotton Cloth. 

j. Simpanlah semua peralatan yang bersih pada tempat masing-masing sesuai 

dengan jenisnya.  

k. Buang air pencuci kedalam water drain, dan bahan pencuci seperti 

aluminium foil kedalam tempat sampah.  

 

Catatan 

- Assure ialah : zat kimia yang keras dan berbahaya bila mengenai mata. 

- Cucilah Sinks setelah proses pencucian agar dapat dipergunakan dalam 

jangka waktu yang lebih lama. 

- Burnishing dilakukan periodik, mungkiri 1 x seminggu atau 2 x seminggu 

tergantung dari kondisi peralatan tersebut. 

 

Buffing. 

 

Melihat dari asal katanya, buff adalah kulit kanibing, kulit kerbau, disini 

pengertian semula adalah proses pembersihan (pe-mengkilap-an) dari peralatan 

dapur yang digosok dengna kulit kerbau/sejenisnya sampai menjadi mengkilap 

dan bercahaya. Didalam dunia perhotelan atau restaurant buff atau buffing 

dipopulerkan dan sering digunakan untuk mengartikan suatu proses pembersihan 
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dan pengkilapan dari peralatan restau rant maupun kitchen (kitchen utensil) yang 

terutama dibuat dari tembaga (copper) kuningan (brass), dengan cara menggosok 

sekeras mungkin dengan mempergunakan kapas dan salah satu bahan pembersih 

yang disebut : metal polish. 

 

Sedangkan ada metode yang lain seperti, polishing dan Burnishing dimana 

mempunyai tiga tujuan yang sama dengan buffing yaitu membuat semua peralatan 

restaurant maupun kitchen agar menjadi : bersih mengkilap dan bercahaya, sesuai 

dengan jenis peralatan dan bahan peralatan berbeda, dengan sendirinya proses 

pengerjaannnya juga dibedakan. 

 

• Segala jenis chafing dish : 

- oral chafmg dish 

- round chafing dish  

- rectangular chafing dish. 

• frying pan/flambe pan. 

 

Proses pengerjaannnya dibagi menjadi dua tingkatan : 

1. Preparation/persiapan 

2. Operation/pelaksanaan 

 

1. Preparation/persiapan : 

- menyiapkan semua peralatan pembersih yang terdiri dari :  

- Soft Cotton Cloth GerbageCan 

- Metal Polish 

- Cotton. 

- menyiapkan alat-alat yang dibuffing. 

2. Operation/pengerjaannya : 

- Kapas diolesi secukupnya dengan metal polish. 
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- digosok merata ke seluruhpermukaan alat yang dibuffing, sampai spot 

(bercak-bercak) atau kotoran yang lain terlepas. 

- setelah merata dan bebas dari spot, sisa dari metal polish harus digosok atau 

dihilangkan dengan kain cotton (Soft Cotton Cloth). 

- di chek kembali, apabila masih ada spot, digosok ulang sesuai dengan cara 

semula. 

- apabila sudah bersih, mengkilap dan bersinar, peralatan disimpan pada 

tempat yang tersedia. 

- buang semua kapas yang kotor (telah dipakai) pada gerbage can, dan 

simpan semua alat-alat pembersih untuk bisa dipergunakan berikutnya. 
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BAB VIII 

PEMELIHARAAN DAN PENJAGAAN 

KEAMANAN PERALATAN RESTORAN 

 

Bisnis jasa pelayanan makanan dan minuman yang 

diselenggarakan di dalam hotel berbintang pasti membutuhkan banyak 

perkakas dan peralatan yang serba mahal, baik yang dipergunakan di 

dapur, restoran, bar, maupun banquet. Selain beraneka jenis, ukuran, tipe 

model dan wama, juga cukup banyak jumlahnya. 

Semakin besar dan sibuk bisnis pelayanan makanan dan minuman 

itu, semakin banyak pula perkakas dan peralatan yang dibutuhkan 

Jcanisnya. Bila tidakdikontrol dan diawasi secara ketat, maka akan 

semakin banyak perkakasdan peralatan yang rusak dan hilang selama 

operasi. 

Untuk mengantisipasi hal itu, berbagai upaya dapat ditempuh. Kebijakan  

pimpinan dilaksanakan untuk meminimalisasi kerusakan dan kehilangan 

perkakas dan peralatan (breakage and lost). 

Setiap hotel atau bisnis jasa pelayanan makanan dan minuman umumnya  

memiliki policy and prosedure serta house rule guna mengamankan dan 

menjaga agar perkakas dan peralatannya tidak banyak yang rusak 

maupun hilang. 

Bila perkakas dan peralatan yang rusak dan hilang dapat ditekan 

serendah mungkin maka keuntungan perusahaan akan semakin tinggi. 

Karyawanakan mendapatkan pembagian uang pelayanan yang semakin 

banyak. Hal itu akan mendorong karyawan untuk bekerja lebih  hati-hati, 

cermat dan teliti di dalam menggunakan perkakas dan peralatan.  

 

Inventory 

Inventory, stock opname, atau penghitungan kembali secara rinci 

semua perkakas dan peralatan baik yang sedang dipergunakan untuk 

keperluan operasi di dalam usaha bisnis jasa pelayanan makanan dan 
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minuman, maupun persediaan yang tersimpan di masing-masing out let, 

baik yang bersifat permanen maupun yang mudah dipindah, adalah salah 

satu cara untuk menjaga keamanan perkakas dan peralatan tadi. 

Tujuannya adalah untuk mengetahui jumlah alat-alat dan perkakas yang 

rusak dan hilang (breakage and lost). 

Inventory atau stock opname biasanya diselenggarakan setiap 

bulan sekali, setiap enam bulan, dan setiap tahun sekali secara besar -

besaran, yang dilakukan untuk keseluruhan perkakas  dan peralatan yang 

ada di hotel. Ini biasa disebut sebagai general inventory atau annual 

inventory. 

Inventory di masing-masing outlet biasanya dilaksanakan dan 

menjadi tanggung jawab pimpinan outlet itu sendiri, sementara general 

inventory umumnya dilaksanakan oleh chief steward, head waiterm dan 

coast controller. Sebelum inventory dilaksananakan, umumnya 

ditentukan terlebih dahulu hari dan tanggalnya, pemberi -tahuan ke semua 

outlet agar alat-alat dikumpulkan, disusun rapi dan dikelompokkan 

menurut jenis-nya, sehingga akan mempermudah penghitungannya. 

Daftar nama peralatan secara rinci telah disiapkan. Biasanya inventory 

dilaksanakan pada malam hari sehingga tidak mengganggu kesibukan 

operasi pelayanan makanan dan minuman. 

 

Monthly Inventory  

Inventory atau perhitungan peralatan yang dilakukan tiap bulan, 

monthly inventory, dilakukan oleh restoran, room service, dan bar, 

meliputi semua alat yang menjadi tanggung jawab mereka. Daftar hasil 

inventory tersebut diserahkan kepada steward section. Hal ini biasanya 

dilaksanakan setiap akhir bulan. 

 

Semi Annual Inventory  

Inventory yang dilakukan setiap enam bulan sekali oleh steward 
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supervisor bersama coast control dinamakan semi annuel inventory. 

Sebelumnya steward telah menyiapkan dan mengatur semua peralatan 

yang akan di-inventory, terutama alat-alat yang dipakai untuk keperluan 

operasi di restoran maupun di bagian lain setiap hari.  

 

Petugas coast control memberitahukan ketentuan hari atau tanggal 

pelaksanaannya, dengan membawa daftar nama alat -alat, bersama-sama 

dengan steward supervisor melakukan penghitungan ke semua outlet 

restoran. Tugas ini dilakukan setiap enam bulan sekali, biasanya antara 

bulan Mei dan Juni. Biasanya dilakukan malam hari di saat outlet tidak 

sedang sibuk. 

 

Annual Inventory  

Di samping melaksanakan semi annual dan monthly inventory, 

petugas steward juga melaksanakan annual inventory pada tiap akhir 

tahun yang biasanya dilakukan antara bulan Nopember dan awal bulan 

Desember, meliputi seluruh peralatan restoran, bar, dan juga dapur, baik 

yang bersifat permanen maupun alat-alat yang dapat dipindah-pindahkan.  

 

Dari hasil penghitungan atau inventory itu dapat diketahui berapa 

banyak alat yang rusak atau out of order, misalnya pecah, gompel, retak, 

mengelupas, flek, dan juga berapa yang hilang.  

 

Monthly inventory juga berguna bagi perusahaan untuk 

mengetahui jumlah alat yang rusak dan hilang dalam waktu satu bulan. 

Dari perhitungan inilah manajemen menentukan seberapa besar uang 

service yang akan diterimakan kepada karyawan, yakni berasal dari uang 

service sesungguhnya yang kemudian dikurangi total harga alat -alat yang 

hilang dan rusak. Dan dari segi inventory inilah petugas steward tahu, 

berapa 
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banyak alat-alat yang harus didistribusikan lagi ke suatu outlet restoran 

demi lancarnya operasi setiap hari. 

 

Pengendalian Biaya 

Untuk mengendalikan biaya, chief steward selain mengatur dan 

mengawasi penggunaan peralatan di semua outlet yang menjadi tanggung 

jawabnya, juga melakukannya dengan mengontrol dan mengatur 

pemakaian cleaning supplies sehari-hari. Permintaan ke gudang utama, 

general store, harus sesuain dengan tinggi rendahnya occupancy, banyak 

sedikitnya tamu yang menginap di hotel waktu itu, atau banyak 

sedikitnya tamu yang makan di restoran maupun room service.  

Penggunaan bahan-bahan pembersih harus tepat sasaran, dengan takaran 

yang sesuai dan dengan temperatur yang benar. Selain chief steward, 

supervisor steward pun harus ikut mengawasi, mengontrol, dan mengatur 

penggunaan bahan pembersih ini. 

 

 

Breakage & Lost 

Barang-barang atau alat yang rusak karena retak, gompel, pecah, 

tidak normal lagi, biasanya disebut breakage. Yang dimaksud dengan 

lost ialah alat-alat yang hilang, mungkin diambil atau terbawa tamu, 

terselip dan ikut terbuang bersama sampah, dan sebagainya. Baik di 

restoran, dapur, room service maupun outlet yang lain, kedua masalah 

tersebut tidak dapat dihindarkan. Namun demikian dengan berbagai 

usaha, breakage dan lost dapat ditekan seminimal mungkin.  

 

Usaha-usaha untuk mengurangi breakage di antaranya: 

1. Sewatu membahwa alat-alat kotor, clear up, baik dari restoran 

maupun room service, pramusaji harus mernakai sistem triple s, 

yakni scrap, stack, separate. Artinya: kotoran dihapus, alat-alat 
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ditumpuk, dan tumpukan alat-alat harus dipisahkan, tidak 

dicampur menjadi satu dengan sisa makanan. 

2. Dalam menumpuk piring sewaktu clear up tidak boleh terlalu tinggi.  

3. Selalu menjaga keseimbangan baki. Alat -alat yang lebih berat dan 

besar ditaruh di tengah-tengah sedangkan alat-alat yang ringan dan 

kecil ditaruh di sebelah luarnya. 

4. Selain sisa makanan dan tumpukan alat dipisahkan, antara alat yang 

satu dengan yang lainpun juga harus dipisahkan. Alat -alat yang 

terbuat dari stainless (tahan karat) yang dilapisi perak atau logam 

yang lain dipisahkan dengan alat-alat yang terbuat dari keramik, 

porselin dan yang terbuat dari gelas. 

5. Alat-alat yang dipergunakan di room service harus dibersihkan 

secepat mungkin sesudah tamu selesai makan dan minum. 

 

Prosedur Pembuatan Work Order 

Untuk alat-alat yang sedikit rusak dan masih mungkin untuk 

diperbaiki oleh engineering department, seperti kerusakan kunci atau 

engsel pintu, laci-laci, tangkai poci kopi yang terbuat dari logam, tempat 

sup (soup tureen), dan sebagainya, maka dapat dimintakan perbaikan 

(work order).   

1. Chief steward membuat work order mengenai barang yang akan 

diperbaiki dengan mengisi formulir yang telah disediakan.  

2. Menulis nama departemena, tanggal pembuatan, nama barang yang 

dimintakan untuk diperbaiki, dan tempat atau lokasi di mana barang 

itu berada.  

3. Ditandatangani chief steward, diperkuat oleh food & beverage 

      manager. 

4. Formulir dibuat rangkap tiga, diantar ke engineering department, 

ditandatangani oleh chief engineer, lalu dibagikan kepada:  

• Satu lembar untuk engineering department. 
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• Satu lembar untuk work shop, bagian yang mengerjakan 

perbaikan. 

• Satu lembar untuk arsip di steward section. 

Untuk menekan agar kehilangan sekecil mungkin, usaha yang 

ditempuh antara lain: 

• Memperketat penjagaan di pintu keluar masuk karyawan.  

• Karyawan tidak boleh memakai fasilitas untuk tamu dalam 

bentuk apapun. 

• Mengunci laci-laci tempat menyimpan alat-alat, juga pintu 

gudang, sewaktu petugas meninggalkan tempat itu.  

• Hindari tercecernya alat-alat di sembarang tempat. 

• Bekerja dengan hati-hati dan penuh konsentrasi sehingga tidak 

ada alat yang masuk ke sisa-sisa makanan. 

 

 

• Kontrollah waktu clear up dari suatu kamar tamu, apakah 

jumlah alat-alatnya telah cocok dengan waktu pengantaran 

makanan atau minuman ke kamar itu atau belum, dan 

sebagainya. 

 

Prosedur Pembuatan Purchase Request 

Apabila steward memerlukan alat-alat baru yang harus dibeli lewat 

bagian pembelian guna melengkapi atau mengganti alat -alat yang rusak, 

hilang, habis pakai, dan sebagainya, maka prosedurnya adalah sebagai 

berikut: 

5. Chief steward membuat daftar barang-barang yang diperlukan dengan 

mengisi formulir yang telah tersedia. Lembar formulir itu memuat 

kolom-kolom tentang: 

• Tanggal pembuatan/permintaan 

• Nama departemen atau seksinya. 
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• Macam barang yang dipesan 

• Jumlah tiap-tiap macamnya. 

• Tanggal kedatangan yang dimaksud, atau dapat juga sifat 

permintaan (biasa, penting, segera atau urgent, dan sebagainya). 

6. Karena steward section di bawahfood & beverage department, maka 

surat permohonan tadi harus ditandatangani oleh food & beverage 

manager. 

7. Diketahui dan ditandatangani oleh store manager.  

8. Disetujui oleh purchasing manager dengan membubuhkan tanda 

tangannya dan kemudian memprosesnya lebih lanjut.  

 

Formulir biasanya dibuat rangkap empat:  

1. Satu lembar untuk purchasing department. 

2. Satu lembar untuk receiving department. 

 

3. Satu lembar untuk food & beverage department.  

4. Satu lembar untuk arsip di steward section. 

 

Sistem Penyimpanan Peralatan 

Untuk menyimpan peralatan yang begitu banyak jumlah dan 

macamnya, steward harus mempunyai gudang yang cukup luas, yang 

cukup memadai untuk menyimpan barang-barang itu dengan rapi. Di 

dalam gudang itu dipasang rak-rak yang disekat-sekat. Semua peralatan 

yang disimpan di situ sudah dalam keadaan bersih, kering, siap pakai. 

Setiap barang dikelompokkan menurut jenisnya. Untuk outlet, restoran, 

maupun dapur, jika untuknya dipergunakan peralatan yang berbeda baik 

tipe maupun pabrik pembuatnya, misalnya, juga perlu dikelompokkan 

tersendiri. Hal ini akan sangat membantu bila di waktu -waktu sibuk dan 

kemudian diperlukan tambahan alat, maka outlet yang membutuhkan 

akan dapat dilayani dengan cepat. 
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Alat-alat yang diperlukan untuk operasi di restoran, biasa disebut 

dengan table wares, telah dikirim ke tiap-tiap restoran sebanyak dua kali 

lipat dari jumlah kursi atau seat yang tersedia di restoran itu. Baik 

penyimpanan maupun perhitungannya, sepenuhnya menjadi tanggung 

jawab petugas restoran yang bersangkutan. 

Di dalam restoran, alat-alat itu disusun dan diatur serapi mungkin 

di dalam dan di atas meja-meja samping (side stand). Khusus untuk 

cutlery (sendok, pisau dan garpu), disimpan rapi di dalam laci -laci meja 

samping itu. Laci-laci diberi sekat-sekat hingga memungkinkan untuk 

menyimpan alat-alat itu menurut jenisnya. 

Di dalam hotel yang besar di mana terdapat berpuluh outlet yang 

perlu dilayani, seperti bar, restoran, dapur, superclub, banquet, room 

service, burger corner, pool side restaurant dan sebagainya, sementara 

semua outlet itu letaknya berjauhan atau berbeda lantai, steward harus 

mempunyai gudang penyimpanan peralatan di dekat outlet itu. Dengan 

demikian penambahan peralatan yang diperlukan secara  mendadak pun 

dapat segera dilayani dengan baik. 

 

Cara penyimpanan di gudang 

Alat-alat yang dipergunakan untuk operasi bar dan restoran 

umumnya disimpan berjauhan dengan alat -alat yang diperlukan untuk 

operasi dapur, bahkan kadang-kadang berbeda lantai. Tujuannya adalah 

agar mudah dalam penghitungan maupun pengambilan.  

Cara menyimpan glas ware: 

Gelas-gelas yang berkaki, steam glass, disimpan secara terpisah 

dengan gelas-gelas tanpa kaki yang termasuk kelompok tumbler glass. 

Gelas-gelas sejenis dan sama ukurannya, dalam keadaan bersih, 

kering dan siap pakai, diatur di dalam kotak plastik atau kayu yang 

diberi sekat-sekat sesuai ukuran gelas. Dapat juga disusun di atas baki 
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dengan posisi tengkurap satu lapis. Gelas-gelas itu tidak boleh 

ditumpuk ataupun dimasukkan ke gelas yang lain karena dapat 

lengket dan pecah bila dipisahkan. Lapisan gelas dalam kotak maupun 

baki itu kemudian ditumpuk, hanya saja tidak boleh terlalu tinggi 

karena akan mudah terguling. 

Cara menyimpan alat-alat dari keramik, porselin atau tembikar (china 

ware): 

Piring-piring dikelompokkan menurut jenis dan ukurannya, ditumpuk, 

disusun dengan rapi dalam kotak kayu atau besi yang kadang-kadang 

sudah diberi sekat sesuai ukurannya, misalnya piring roti, piring 

dessert, piring dinner, piring ikan, dan sebagainya. Tumpukan tidak 

boleh terlalu tinggi, maksimal 10 sampai 15 piring saja. Cangkir, 

mangkok, dan sejenisnya disimpan dalam posisi tengkurap. Bila 

disusun di atas baki, cukup satu lapis dan tidak boleh terlalu berjejal. 

Poci teh dan kopi yang bertutup dapat disimpan secara tegak dan rapi, 

dikelompokkan sesuai dengan ukuran dan tingginya.  

Semua china ware yang disimpan harus sudah dalam keadaan rapi, 

bersih, kering, dan siap pakai. 

 

Cara menyimpan peralatan dari logam anti karat maupun yang berla pis 

perak yang lebih lazim disebut silver ware:  

Berbagai macam pisau, sendok, garpu, alat pengoles mentega, dan 

sebagainya, disimpan di dalam kotak yang telah diberi sekat -sekat 

sesuai jumlah, ukuran dan jenisnya. Misalkan lima kotak yang agak 

besar digunakan untuk menyimpan dinner knife, dinner fork, steak 

knife, fish knife, dan fish fork. Sedangkan 7 kotak ukuran sedang 

digunakan untuk menyimpan dessert knife, dessert fork, fruit knife, 

fruit fork, dessert spoon, long spoon, soup spoon. Beberapa kotak 

yang agak kecil digunakan untuk menyimpan tea spoon, demitasse 

spoon, ice cream spoon, oyster fork, butter spreader, dan sebagainya.  
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Semua alat itu diatur dan disusun secara rapi sehingga memudahkan 

pengambilan dan penghitungannya. Semua dalam kondisi bersih,  rapi, 

kering, dan siap pakai. Kotak-kotak tadi diberi tutup dan dilengkapi 

dengan kunci agar tetap bersih dan aman. 

Alat-alat dapur seperti panci penggoreng, teflon, dan sebagainya 

disimpan dengan posisi tengkurap, disusun dengan rapi, dikelompok -

kan menurut jenis dan ukurannya. Berbagai macam ukuran dan bentuk 

pisau dapur disimpan secara rapi dalam kotak yang tertutup dan 

dilengkapi kunci. 

 

Beberapa hal yang perlu diingat dalam penyimpanan peralatan:  

1. Gudang penyimpanan harus senantiasa bersih, kering, dan  cukup 

ventilasinya. Gudang yang lembab akan membuat peralatan menjadi 

berjamur, lengket, berkerak yang sulit dibersihkan.  

2. Jangan menyimpan peralatan bersih di lantai. Selain lembab, 

peralatan juga menjadi mudah kotor. 

3. Jangan menumpuk peralatan secara menempel pada dinding karena 

akan mengganggu sirkulasi udara. 

4. Alat-alat yang sudah cacat, retak, gompel, bengkok, tidak layak 

pakai, sebaiknya langsung dimusnahkan karena mungkin akan 

tercampur lagi dengan peralatan yang masih bagus dan layak pakai.  

5. Jangan sekali-kali memegang peralatan yang sudah bersih di bagian 

yang kena makanan atau mulut. Jangan memegang gelas, cangkir, 

mangkok, dan sejenisnya di bagian bibirnya. Apalagi dengan 

memasukkan jari ke dalam alat tersebut. Peganglah pisau, sendok, 

garpu, maupun pengoles mentega pada ujung pangkal atau 

tangkainya. 

6. Jangan sekali-kali bekerja dengan tangan kotor karena akan 

mengotori peralatan yang dipegang. 

7. Jangan sekali-kali meletakkan gelas, mangkok, dan cangkir bersih di 
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dalam rak dengan posisi telentang karena mudah kemasukan kotoran. 

8. Jangan pernah mengeringkan gelas, cangkir, mangkok, dan tempat 

makanan dan minuman lain yang masih basah kuyup dengan kain lap 

karena alat-alat tadi akan terkontaminasi. Sebaiknya keringkan 

diudara. 

Rangkuman 

1. Monthly inventory atau stock opname sebulan sekali perkakas dan 

peralatan yang didistribusikan ke outlet menjadi tanggung jawab 

bagian itu sendiri. 

2. Laporan hasil inventory kemudian diserahkan ke steward.  

3. Semi-annual dan annual inventory, yakni stock opname setiap 

setengah tahun dan setahun sekali mencakup keseluruhan perkakas 

dan peralatan, termasuk peralatan yang masih ada di general store, 

dilaksanakan oleh pimpinan outlet yang bersangkutan, chief steward, 

dan cost controller. 

4. Inventory atau stock opname berguna untuk mengetahui berapa 

banyak perkakas dan peralatan yang rusak dan hilang dalam kurun 

waktu tertentu. 

5. Bila satu outlet kekurangan perkakas dan peralatan karena banyak 

yang rusak dan hilang, maka akan didistribusi lagi, diambilkan dari 

gudang. Bila di gudang tidak ada persediaan lagi, barulah bagian itu 

mengajukan permohonan untuk dibelikan ke purchasing department.  

6. Peralatan yang hanya rusak sedikit dan masih mungkin untuk 

diperbaiki, dibuatkan permintaan perbaikan (work order) dan 

dikirmkan ke engineering department.  

7. Agar tidak mengganggu kelancaran operasi selama peralatan dalam 

perbaikan, maka untuk menggantinya dipinjamkan dari gudang.  

8. Setelah selesai diperbaiki maka peralatan yang dipinjamkan itu 

kemudian dikembalikan lagi ke gudang sesuai jumlah pinjamannya.  
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