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BAB I 

PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan mengenai latar belakang penelitian, pokok permasalahan, 

pembatasan masalah, tujuan penelitian dan sistematika penulisan. Latar belakang 

penelitian membahas tentang alasan dari pemilihan judul penelitian. Pokok 

permasalahan membahas tentang masalah yang ada. Pembatasan masalah 

dilakukan agar penelitian tidak menyimpang dari sasaran penelitian. Tujuan 

penelitian membahas maksud yang ingin disampaikan dalam penelitian ini dan 

sistematika penulisan membahas langkah-langkah yang akan dilakukan dalam 

penelitian ini. 

 

1.1 Latar Belakang 

 Perkembangan jaman sekarang membawa banyak perubahan dalam 

berbagai bidang. Usaha tempat makan pun mulai mengalami perubahan dimana 

hal yang ditonjolkan bukan lagi sepenuhnya dari makanan maupun minuman yang 

dihidangkan. Hal ini dipicu dengan kebutuhan masyarakat yang mulai berubah, 

seperti yang terlihat mulai muncul beberapa tempat makan dimana hal yang 

ditonjolkan adalah sebagai tempat bermain. Ada juga beberapa tempat yang 

menonjolkan tema khusus seperti café dengan tema rumah sakit. Perubahan itu 

ternyata dapat diterima dengan baik oleh masyarakat, khususnya untuk kalangan 

anak muda. Anak muda jaman sekarang lebih melihat suatu tempat makan bukan 

hanya dari makanan yang disajikan tetapi juga berbagai faktor lainnya seperti 

suasana, fasilitas dan juga desain yang ada di café. 
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 Salah satu bukti dapat dilihat dari maraknya coffee shop seperti Starbucks, 

Coffee Bean dan sebagainya yang selalu ramai dikunjungi pelanggan. Tidak 

sedikit pengunjung yang mendatangi tempat tersebut sambil membawa 

perlengkapan seperti laptop, ipad dan lain lain, yang bertujuan untuk meluangkan 

waktu untuk belajar, bersantai di café tersebut. Hal ini ditunjang dengan suasana 

nyaman yang dirasakan pengunjung saat berada di dalam café. 

 Banyak daerah di Indonesia yang sedang mengalami perkembangan pesat, 

dan salah satunya adalah daerah Tangerang yang sedang mengalami kemajuan 

khususnya di daerah Alam Sutera. Hal ini dapat dilihat dengan makin banyaknya 

pembangunan yang ada di wilayah Alam Sutera. Salah satunya adalah universitas 

Binus yang merupakan salah satu universitas ternama yang baru saja membangun 

kampus baru di daerah Alam Sutera. Hal ini berarti jumlah anak muda akan 

bertambah banyak di daerah Alam Sutera. 

Dengan alasan tersebut, maka dilakukan studi kelayakan bisnis untuk 

mendirikan house café yang merupakan café dengan konsep feels like home. 

Dimana para pelanggan dapat merasakan suasana nyaman seperti di rumah dan 

dapat meluangkan banyak waktu berada di café tersebut. Baik itu untuk 

berkumpul bersama teman, bermain, belajar maupun hanya meluangkan waktu 

untuk santap makanan. 

 

1.2 Pokok Permasalahan 

 Dalam mendirikan suatu bisnis maupun usaha masih banyak pihak yang 

tidak melakukan penelitian terlebih dahulu, hanya menggunakan intuisi dan tidak 

melakukan analisa di berbagai aspek yang berpengaruh. Studi kelayakan penting 
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guna mengetahui proyeksi bisnis yang didirikan di masa depan, sehingga dapat 

diketahui apakah usaha yang akan dijalankan layak atau tidak. Karena bisnis 

tempat makan dengan konsep café house tergolong baru, maka perlu diketahui 

pendapat dari calon customer. Suara calon customer ini berguna dalam penentuan 

sistem tempat makan yang akan dibangun. Analisa dari usaha ini juga dipandang 

melalui berbagai aspek yang berpengaruh, yakni aspek pasar, aspek pemasaran, 

aspek manajemen, aspek teknis, aspek hukum dan aspek keuangan. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah menganalisa usaha tempat 

makan “White Seven” yang bertema café house ini layak untuk didirikan 

berdasarkan aspek pasar, aspek pemasaran, aspek teknis, aspek manajemen dan 

hukum serta aspek keuangan. 

 

1.4 Pembatasan Masalah 

 Pembatasan masalah dalam membuat penelitian dan penulisan laporan 

tugas akhir ini adalah pada enam aspek dasar, yaitu: aspek pasar, aspek 

pemasaran, aspek teknis, aspek manajemen, aspek hukum dan aspek keuangan. 

 Periode waktu pengumpulan data pada penelitian ini adalah mulai tanggal 

1 November 2011 sampai tanggal 1 Desember 2011. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

 Sistematika penulisan dalam laporan ini adalah sebagai berikut: 

BAB 1 PENDAHULUAN 

 Bab ini terdiri dari latar belakang penelitian, pokok permasalahan, 

pembatasan masalah, tujuan penelitian dan sistematika penulisan. Latar belakang 

penelitian membahas tentang alasan dari pemilihan judul penelitian. Pokok 

permasalahan membahas tentang masalah yang terjadi. Pembatasan masalah 

diberikan agar penelitian tidak menyimpang dari sasaran penelitian. Tujuan 

penelitian membahas maksud yang ingin dicapai dalam penelitian ini dan 

sistematika penulisan menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan dalam 

penelitian ini. 

BAB 2  TINJAUAN PUSTAKA 

 Bab ini berisikan mengenai tinjauan yang digunakan sebagai dasar suatu 

pemikiran dari penelitian yang dilakukan. Tinjauan pustaka ini bertujuan untuk 

mengetahui langkah-langkah apa yang perlu ditempuh dalam melakukan 

penelitian juga sebagai dasar dalam melakukan penelitian. 

BAB 3  METODE PENELITIAN 

 Bab ini menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan dalam melakukan 

penelitian dan dijelaskan dalam bentuk skema. Langkah-langkah yang digunakan 

bermula dari penelitian pendahuluan, identifikasi masalah, studi literatur, 

penentuan tujuan penelitian, pengumpulan data, pengolahan data, analisis data 

serta kesimpulan dan saran. 
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BAB 4  ASPEK PASAR 

 Bab ini berisi tentang penjelasan mengenai pasar yang menjadi perhatian 

utama dan analisis dari survey yang telah dilakukan untuk mengetahui hal apa saja 

yang perlu lebih diperhatikan dalam membangun suatu tempat makan. 

BAB 5  ASPEK PEMASARAN 

 Bab ini menjelaskan teknik pemasaran yang akan dilakukan dimana 

terbagi menjadi 4P, yakni Product, Price, Place dan Promotion. Masing masing 

menjelaskan mengenai langkah langkah yang akan dilakukan. 

BAB 6  ASPEK TEKNIS 

 Dalam bab ini akan diuraikan cara-cara pengembangan usaha yang akan 

dilakukan. Mulai dari lokasi restoran, desain restoran dan segala aspek teknis 

yang berhubungan dengan usaha tempat makan ini. 

BAB 7  ASPEK MANAJEMEN 

 Dalam bab ini akan dibahas mengenai manajemen “White Seven Studio 

Café” secara keseluruhan. Baik dari struktur organisasi, visi misi dan penjelasan 

waktu operasional dari café. 

BAB8  ASPEK HUKUM 

 Bab ini berisikan peraturan hukum apa saja yang perlu dipatuhi dalam 

membangun suatu usaha tempat makan. Hal ini dibedakan menjadi dua, yakni 

mengenai perijinan dan perpajakan. 

BAB 9  ASPEK KEUANGAN 

 Dalam bab ini akan dibahas mengenai aspek keuangan dengan 

menampilkan cashflow dari usaha café selama durasi 5 tahun juga 
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memperhitungkan Net Present Value, Payback Period, dan Internal Rate of 

Return. 

BAB 10 KESIMPULAN DAN SARAN 

 Bab ini akan berisikan kesimpulan atas hasil penelitian selama tugas akhir 

ini. Dalam bab ini disertakan pula saran yang diharapkan dapat berguna bagi 

perkembangan usaha tempat makan ini. 


