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STANDAR KOMPETENSI DAN KOMPETENSI DASAR 

 

Kelas : X, Semester   1 

Aspek :  Produktif 
 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

1. Melaksanakan 

sanitasi 

area/lingkungan kerja 

dan peralatan 

1.1 Mekanisme pengertian sanitasi 

1.2 Melakukan sanitasi dapur bedasarkan SOP 

1.3 Memilih bahan pembersih (ditergen) berdasarkan 

SOP 

1.4 Melakukan sanitasi aneka peralatan produksi, 

aneka peralatan makanan, makanan dan minuman, 

aneka peralatan saji atau tata hidangan 

berdasarkan SOP 

2. Melaksanakan 

prosedur hygine 

makanan 

2.1 Mekanisme pengertian hygine 

2.2 Memilih bahan-bahan makanan yang akan 

diproduksi berdasarkan SOP 

2.3 Membersihkan bahan-bahan makanan yang akan 

diproduksi berdasarkan SOP 

3. Mengetahui tentang 

ilmu gizi 

3.1 Menyebutkan pengertian dan ruang lingkup 

pengetahuan gizi 

3.2 Menggunakan prinsip gizi dalam mengolah bahan 

makanan dan bumbu 

4. Memahami 

pengetahuan bahan 

makanan dan bumbu 

serta hasil olahnya  

4.1 Menggolongkan bahan makanan dan bumbu 

4.2 Memilih bahan makanan dan bumbu 

4.3 Menyimpan bahan-bahan makanan dan bumbu 

dapur 

 



Aspek : Industri Rumah Tangga 

 

5. Memahami 

pengetahuan tentang 

manajemen Tata 

Boga 

5.1 Mengerti arti manjemen : 

 - Umum 

 - Khusus 

5.2 Menerapkan langkah-langkah manajemen : 

 - Rencana 

 - Pelaksanaan 

 - Evaluasi 

5.3 Membuat perhitungan : 

 - Rencana 

 - Daftar Belanja 

 - Perhitungan 

6. Mengetahui alat-alat 

pengolahan produksi, 

alat bantu dan tata 

hidangan 

6.1 Memilih alat pengolahan produksi, alat bantu dan 

penyajian sesuai dengan kebutuhan 

6.2 Menggunakan alat pengolahan produksi, alat 

bantu dan penyajian 

6.3 Memelihara, menyiapkan alat berdasarkan SOP 

 

 

Kelas : X, Semester 2 

 

7. Menyusun menu 7.1 Mengerti dan memahami syarat-syarat menyusun 

menu 

7.2 Membedakan macam-macam susunan menu 

sesuai dengan berbagai acara 

7.3 Menyusun aneka masakan dan minuman sesuai 

kebutuhan 

8. Mengetahui teknik 

pengolahan makanan 

8.1 Menentukan teknik pengolahan makanan sesuai 

standar resep yang telah ditentukan 

8.2 Menerapkan teknik pengolahan makanan yang 

berpedoman pada resep yang telah ditentukan, 

meliputi : 

 - merebus 

 - mengukus 

 - menggoreng 

 - membakar 

 - mengungkep 

 - mengetim 



 - memanggang 

 - menumis 

 - menyangrai 

 - menyembam 

 

Aspek : Tata memasak masakan Indonesia 

 

9. Menyiapkan alat-alat 

dan bahan makanan 

untuk lauk pauk yang 

berprotein hewani 

9.1 Menentukan bahan makanan yang berprotein 

hewani 

9.2 Membersihkan, memotong dan membentuk bahan 

lauk pauk yang berprotein hewani sesuai standar 

resep 

9.3 Mengolah bahan makanan yang berprotein hewani 

: 

 - daging 

 - unggas 

 - aneka telur 

 - Ikan dan seafood 

9.4 Menyajikan/menhidangkan hasil olah produksi 

berdasarkan SOP 

10. Menyiapkan alat-alat 

dan bahan aneka 

makanan untuk lauk 

pauk yang berprotein 

hewani 

10.1 Menentukan alat-alat yang dibutuhkan sesuai 

kebutuhan 

10.2 Memilih bahan berdasar standar resep 

10.3 Membersihkan alat-alat berdasarkan SOP 

10.4 Membersihkan bahan, memotong dan membentuk 

sesuai standar resep dan jumlah yang dibutuhkan 

11. Mengolah aneka 

masakan lauk pauk 

yang berprotein 

hewani 

11.1 Membuat bumbu sesuai standar resep dan jumlah 

yang dibutuhkan 

11.2 Mengolah aneka masakan lauk pauk yang 

berprotein hewani berdasarkan karakteristik bahan 

yang diolah 

12. Menyajikan/tata 

hidangan aneka lauk 

pauk yang berprotein 

hewani 

12.1 Menentukan alat-alat penyajian tata hidangan 

sesuai kebutuhan 

12.2 Membersihkan alat-alat sesuai SOP 

12.3 Menyajikan/menghidangkan hasil olah produksi 

berdasar SOP 

 



Kelas  : XI, Semester 1 

Aspek : Produktif 

 

1. Menyiapkan alat-alat 

dan bahan aneka 

masakan lauk pauk 

yang berprotein 

nabati 

1.1 Menentukan alat-alat yang dibutuhkan sesuai 

kebutuhan 

1.2 Memilih bahan berdasarkan standar resep 

1.3 Membersihkan alat-alat berdasarkan SOP 

1.4 Membersihkan bahan, memotong dan membentuk 

sesuai standar resep dan jumlah yang dibutuhkan 

2. Mengolah aneka 

masakan lauk pauk 

yang berprotein 

nabati 

2.1 Membuat bumbu sesuai standar resep dan jumlah 

yang dibutuhkan 

2.2 Mengolah aneka masakan lauk pauk yang 

berprotein nabati berdasarkan karakteristik bahan 

yang diolah 

3. Menyiapkan 

pengolahan dan 

penyajian/tata 

hidangan kaldu untuk 

sup dan soto 

3.1 Memahami teknis pembuatan kaldu untuk sup dan 

soto 

3.2 Menentukan bumbu rempah untuk sup dan soto 

3.3 Menentukan peralatan untuk mengolah kaldu sup 

dan soto 

3.4 Menggunakan resep standar yang telah ditentukan 

3.5 Memilih tata hidangan sup dan soto berdasarkan 

SOP 

3.6 Menghidangkan sup dan soto berdasarkan SOP 

4. Persiapan pembuatan 

dan penyajian tata 

hidangan aneka 

minuman panas dan 

minuman dingin 

4.1 Menyiapkan aneka peralatan untuk membuat 

minuman panas 

4.2 Menyiapkan bahan untuk membuat minuman 

panas 

4.3 Membuat aneka minuman panas dan 

menghidangkan 

4.4 Menyiapkan aneka peralatan untuk membuat 

minuman dingin 

4.5 Menyiapkan bahan untuk membuat minuman 

dingin 

4.6 Membuat aneka minuman dingindan 

menghidangkan 

5. Persiapan pembuatan 

dan penyajian atau 

tata hidangan aneka 

minuman tradisional 

panas dan dingin 

5.1 Menyiapkan peralatan untuk membuat aneka 

minuman tradisional panas 

5.2 Menyiapkan bahan untuk membuat aneka 

minuman tradisional panas 

5.3 Membuat dan menghidangkan minuman 

tradisional panas 



5.4 Menyiapkan peralatan untuk membuat minuman 

tradisional dingin 

 5.5 Menyiapkan bahan untuk membuat aneka 

minuman tradisional dingin 

5.6 Membuat aneka minuman tradisional dingin 

5.7 Menyajikan/tata hidangan minuman tradisional 

dingin 

6.   Persiapan peralatan 

dan bahan untuk 

membuat masakan 

Cina 

6.1 Menyiapkan peralatan pengolahan dan tata 

hidangan untuk masakan Cina 

6.2 Menyiapkan bahan-bahan aneka masakan Cina 

7.   Pengolahan, 

Penyajian atau taat 

hidangan aneka 

masakan Cina 

7.1 Menentukan peralatan untuk memasak masakan 

Cina 

7.2 Menyiapkan bahan-bahan makanan untuk 

membuat masakan Cina 

7.3 Mengolah aneka makanan masakan Cina 

7.4 Menghidangkan makanan masakan Cina sesuai 

SOP 

 

Kelas  : XI, Semester 2 

Aspek : Produktif 

 

8.   Persiapan alat-alat 

dan bahan dalam 

pembuatan kue basah 

dari tepung terigu dan 

sagu 

 

8.1 Menyiapkan alat-alat untuk membuat kue basah 

dari tepung terigu dan sagu 

8.2 Menyiapkan bahan untuk membuat aneka kue dari 

tepung terigu dan sagu 

8.3 Membuat adonan kue basah dari bahan tepung 

terigu dan sagu 

8.4 Mengolah adonan kue basah berdasar standar 

resep  

9.   Persiapan alat-alat 

dan bahan dasar 

pembuatan kue basah 

dari tepung beras 

9.1 Menyiapkan alat-alat untuk membuat aneka kue 

basah dari tepung beras 

9.2 Menyiapkan bahan-bahan, menimbang bahan-

bahan, membuat adonan , melakukan teknis 

pengolahan sesuai standar resep 

9.3 Menyiapkan, menghias (garnis) hasil olahan 

berdasar SOP 

10. Persiapan alat-alat 

bahan untuk 

membuat aneka kue 

basah dari tepung 

10.1 Menyiapkan alat-alat untuk membuat kue beras   

ketan 

10.2 Menyiapkan bahan-bahan, membuat adonan, 

melakukan teknik pengolahan berdasar standar 



beras ketan resep 

10.3 Menyajikan dan menghias hasil olahan berdasar 

SOP 

11. Persiapan alat-alat 

bahan untuk 

membuat puding 

11.1 Menyiapkan alat-alat dan bahan untuk membuat 

puding 

11.2 Menimbang bahan-bahan untuk membuat puding 

11.3 Membuat puding berdasar standar resep 

11.4 Menyajikan dan menghias hasil olahan berdasar 

SOP 

12. Persiapan alat-alat 

dan bahan-bahan 

pembuatan cake, 

serta pengolahan dan 

penyajian cake 

12.1 Menyiapkan alat-alat untuk membuat cake 

12.2 Menyiapkan bahan-bahan untuk membuat cake 

12.3 Menimbang bahan-bahan untuk membuat cake 

12.4 Membuat adonan 

12.5 Melakukan pengolahan dengan standar resep  

12.6 Menyiapkan/mengemas hasil olahan berdasar SOP 

13. Persiapan alat-alat 

bahan-bahan 

pembuatan cake serta 

pengolahan dan 

penyajian kue kering 

13.1 Menyiapkan alat-alat untuk aneka kue kering 

13.2 Menyiapkan bahan-bahan untuk aneka kue kering 

13.3 Menimbang bahan-bahan untuk membuat kue 

kering 

13.4 Melakukan pengolahan aneka kue kering sesuai 

standar resep 

13.5 Menyajikan berdasarkan SOP 

14. Persiapan alat-alat, 

bahan dan 

pengolahan roti 

garing bakery serta 

penyajiannya 

14.1 Menyiapkan alat-alat untuk mengolah dan 

menyajikan roti 

14.2 Menyiapkan bahan-bahan untuk mengolah roti 

14.3 Menimbang bahan-bahan untuk mengolah roti 

14.4 Membuat adonan 

14.5 Melakukan pengolahan sesuai standar resep 

- roti manis 

- roti tawar 

- roti isi 

14.6   Menghidangkan serta mengemas hasil olahan 

berdasar SOP 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelas  : XII, Semester 1 

Aspek : Produktif 

 

1.   Menyiapkan bahan alat 

serta buah-buahan 

untuk membuat aneka 

selai 

1.1 Menyiapkan alat-alat sesuai kebutuhan 

1.2 Membersihkan alat-alat berdasarkan SOP 

1.3 Menentukan bahan-bahan dari aneka buah-

buahan untuk membuat aneka selai sesuai 

kebutuhan dan berdasarkan standar resep 

2.   Membuat serta 

mengolah aneka selai 

dari bermacam-macam 

buah-buahan 

2.1 Memilih buah-buahan untuk membuat selai 

sesuai kebutuhan  

2.2 Menimbang buah-buahan untuk membuat selai 

sesuai standar resep dan berdasarkan pesanan 

konsumen 

2.3 Membuat dan mengolah adonan selai seusai 

standar resep dan berdasarkan karakteristik 

buah-buahan yang di olah 

3.   Menyajikan , 

menghidangkan serta 

mengemas 

3.1 Menyiapkan alat-alat untuk tata hidangan serta 

kemasan sesuai kebutuhan dan berdasarkan 

pesanan konsumen 

3.2 Menyajikan/menghidangkan serta mengmas 

hasil olahan sesuai pesanan konsumen 

4.   Menyiapkan bahan-

bahan serta buah-

buahan dan sayuran 

untuk membuat aneka 

sirup 

4.1 Menyiapkan alat-alat sesuai kebutuhan 

4.2 Membersihkan alat-alat berdasarkan SOP 

4.3 Menentukan bahan-bahan dari aneka buah-

buahan dan aneka sayur-sayuran uyntuk 

membuat aneka sirup sesuai kebutuhan dan 

berdasarkan standar resep 

5.   Membuat/mengolah 

aneka sirup dari 

bermacam-macam 

buah-buahan 

5.1 Membersihkan bahan-bahan berdasarkan SOP 

5.2 Menimbang bahan-bahan sesuai standar resep 

yang dibutuhkan 

5.3 Membuat/mengolah aneka sirup dari bermacam 

buah-buahan sesuai standar resep dan 

berdasarkan jumlah pesanan konsumen 



6 Menyajikan/menghidan

gkan serta mengemas 

6.1 Menyiapkan alat-alat untuk tata hidangan serta 

kemasan sesuai kebutuhan dan berdasarkan 

pesanan konsumen 

6.2 Menyajikan/menghidangkan serta mengemas 

hasil olah berdasarkan SOP dan sesuai pesanan 

konsumen 

 

 

 

 

 

 

Kelas  : XII, Semester 2 

Aspek : Produktif 

 

7.   Menyiapkan alat-alat 

dan bahan-bahan 

untuk membuat 

makanan pendamping 

dari bahan kacang-

kacangan 

7.1 Menyiapkan alat-alat sesuai kebutuhan 

7.2 Membersihkan alat-alat berdasarkan SOP 

7.3 Menentukan bahan-bahan dari aneka kacang-

kacangan untuk membuat makanan pendamping 

sesuai standar resep 

8.   Membuat serta 

mengolah aneka 

makanan pendamping 

dari bahan kacang-

kacangan 

8.1 Menyiapkan bahan makanan pendamping sesuai 

kebutuhan dan berdasarkan standar resep 

8.2 Menimbang bahan makanan pendamping sesuai 

standar dan berdasarkan jumlah pesanan 

konsumen 

8.3 Membuat dan mengolah makanan pendamping 

sesuai standar resep dan karakteristik bahan yang 

di olah dan berdasarkan pesanan konsumen dan 

SOP 

9. Menyajikan/menghid

angkan serta 

mengemas 

9.1 Menyiapkan alat-alat untuk tata hidangan serta 

kemasan sesuai kebutuhan dan berdasarkan 

pesanan konsumen 

9.2 Menghidangkan/menyajikan serta mengemas hasil 

olah berdasarkan pesanan konsumen dan 

berdasarkan SOP 

10. Menyiapkan alat-alat 

dan bahan-bahan 

untuk membuat aneka 

minuman tradisional 

panas dan dingin 

10.1 Menentukan alat-alat yang dibutuhkan sesuai 

kebutuhan 

10.2 Membersihkan alat-alat berdasarkan SOP 

10.3 Menentukan bahan-bahan untuk 

membuat/mengolah aneka minuman tradisional 

sesuai standar resep 

11. Membuat serta 

mengolah aneka 

minuman tradisional 

panas dan dingin 

11.1 Memilih bahan aneka minuman tradisional panas 

dan dingin sesuai kebutuhan 

11.2 Menimbang bahan-bahan aneka minuman 



tradisional panas dan dingin sesuai standar resep 

11.3 Mengolah bahan- bahan aneka minuman 

tradisional panas dan dingin sesuai standar resep 

dan pesanan konsumen 

12. Menyajikan aneka 

minuman tradisional 

panas dan dingin 

12.1 Menyiapkan alat-alat untuk menyajikan aneka 

minuman tradisional panas dan dingin 

12.2 Menyajikan/menghidangkan minuman tradisional 

panas dan dingin 

 


