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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Gagasan Awal 
 

Makan merupakan kebutuhan primer yang dimiliki oleh setiap 

manusia, karena tanpa adanya makanan, manusia tidak dapat menjamin 

kelangsungan hidupnya.  Saat ini bisnis restoran di Indonesia sedang 

berkembang dengan melihat setiap sudut kota-kota besar di Indonesia. 

Sekarang banyak orang yang mendirikan restoran di kota-kota besar 

ataupun kota-kota kecil yang sedang berkembang, apalagi jika memiliki 

lokasi dengan kepadatan penduduk yang ramai, biasanya akan 

bermunculan rumah makan atau restoran. 

Di Indonesia sendiri, persaingan usaha di bidang makanan saat ini 

bisa dibilang cukup ketat. Saat ini banyak usaha makanan bermunculan 

dengan berbagai macam keunikan masing-masing. Keunikan sangat 

berperan penting dalam membangun sebuah usaha makanan, karena 

melalui keunggulan dan keunikan inilah yang akan membuat konsumen 

tertarik untuk mencoba produk dari usaha makanan yang ditawarkan. 

Perkembangan usaha restoran atau rumah makan berskala menengah dan 

besar pada tahun 2009 di Indonesia menurut Badan Pusat Statistik, 

Statistik Restoran/Rumah Makan 2007 – 2009 sebanyak 2.704 buah, di 

kota Tangerang sebanyak 324 buah restoran dan di Jalan Imam bonjol 

sendiri berjumlah 26 buah restoran. 

 Restoran bukan hanya untuk orang menyantap makanan saja, 

melainkan tempat untuk berkumpul bersama teman, berbincang-bincang 
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dan bahkan untuk urusan bisnis, selain itu juga menikmati suasana 

restoran yang khas merupakan tujuan dari beberapa tujuan pengunjung. 

Pengunjung Restoran berasal dari eksekutif muda, keluarga, hingga remaja 

yang memiliki tingkat ekonomi menengah keatas. Dengan kata lain, 

sebuah restoran tidak hanya menjual makanan dan minuman saja, 

melainkan juga suasana khas yang dimilikinya. Seiring dengan 

perkembangan usaha restoran khususnya di wilayah Kota Tangerang yang 

letaknya dekat dengan Jakarta sebagai ibukota negara dengan tingkat 

kepadatan penduduk yang tinggi, hal ini membuat peluang usaha restoran 

yang sangat bagus, apalagi bila usaha restoran yang akan dikembangkan 

memiliki keunikan atau kelebihan dibanding usaha restoran lainnya. 

Berdasarkan hal di atas yang menjadi pertimbangan untuk 

didirikan sebuah restoran sunda, yaitu Saung Iteung yang berencana akan 

dibangun di daerah Jalan Imam Bonjol Karawaci , Kota Tangerang. Dan 

ditambah lagi karena restoran Sunda belum terlihat berdiri di jalan 

tersebut, selain itu posisi tempat dimana akan didirikan Saung Iteung 

dikelilingi oleh perkantoran, rumah sakit, bank-bank, sekolah-sekolah, dan 

universitas, sehingga memiliki peluang usaha yang besar. Produk yang 

ditawarkan adalah berbagai jenis makanan dan minuman khas Sunda. 

Saung Iteung menjadikan produk makanan yang bermutu dengan kualitas 

bahan yang baik dari segi kebersihan, kesegaran, dan kashiat bagi tubuh 

dari suatu bahan makanan, salah satu contoh kashiat lalapan. Lalapan 

bermanfaat untuk kesehatan karena mengandung zat gizi relatif tinggi 

yang sangat dibutuhkan tubuh, yaitu vitamin dan mineral. Hampir semua 
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jenis vitamin dan mikronutrien (terutama mineral) yang penting bagi tubuh 

terdapat di dalam lalapan. Vitamin dan mineral penting berguna untuk 

menjaga metabolisme tubuh. Selain vitamin dan mineral, lalapan memiliki 

kandungan serat yang tinggi. Serat sering kali disebut sebagai the 

forgotten nutrient (zat gizi yang dilupakan) karena pada awalnya tidak 

diketahui fungsinya. DT Awan (2009:32) menyatakan, serat berguna untuk 

melancarkan pencernaan, menurunkan kolesterol, mengurangi resiko 

penyakit jantung, dan mencegah kanker usus,  serta di dukung dengan 

konsep ruangan yang sesuai dengan tema restoran. Dengan didukung oleh 

hal-hal tersebut, diharapkan Saung Iteung dapat menarik minat pembeli 

untuk terus datang. 

Dengan memperhatikan dan meningkatkan pelayanan dalam suatu 

bidang usaha, maka akan memberikan kepuasan kepada konsumen. 

Apabila konsumen merasa puas dengan pelayanan yang diberikan, makan 

mereka akan datang kembali dan bahkan mempromosikan bisnis ini 

kepada rekan-rekan mereka secara word of mouth.Saung Iteung adalah 

sebuah restoran yang bertemakan Sunda, dimana suasana ruangan dan 

didesain sedemikian rupa hingga menyerupai sebuah lingkungan 

tradisional Sunda, sehingga konsumen akan mendapatkan pengalaman 

makan seperti di daerah Sunda.  

Setiap usaha pasti memiliki kendala yang akan dihadapi, baik besar 

maupun kecil. Begitu pula pada perencanaan pembangunan restoran 

sunda. Kendala yang mungkin akan di hadapi yaitu, menghadapi sepi 

konsumen pada tahun pertama. 
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Studi kelayakan akan dilakukan di pertengahan tahun 2012 tepat 

nya pada tanggal 12 juni. 

B. Tujuan Studi Kelayakan 

Studi kelayakan usaha merupakan suatu kegiatan yang 

mempelajari secara mendalam mengenai suatu usaha atau bisnis yang akan 

dijalankan, dimana dilakukan penelitian secara seksama dari data–data dan 

informasi yang ada, kemudian dilakukan pengukuran, penghitungan, dan 

menganalisis hasil penelitian tersebut dengan menggunakan metode–

metode tertentu. Studi kelayakan yang dilakukan terhadap usulan proyek 

ini memiliki tujuan utama, yaitu menganalisis rencana usaha restoran 

Sunda serta mengungkap berbagai aspek yang berhubungan dengan atau 

yang berdampak bagi proyek ini.  

Adapun hasil dari studi kelayakan ini dapat memberikan beberapa 

kegunaan bagi pemilik, antara lain meminimalisir resiko penanaman 

modal, memudahkan perencanaan, memudahkan pelaksanaan kerja, 

memudahkan pengawasan, serta memudahkan pengendalian keuntungan 

yang dapat diperoleh bagi faktor external adalah memberikan kesempatan 

kepada masyarakat dalam memberikan lapangan pekerjaan. Selain itu hasil 

dari studi kelayakan ini juga berguna bagi pihak kreditur untuk 

mengetahui sejauh mana tingkat kelayakan proyek ini sehingga dapat 

digunakan sebagai acuan dalam memberikan pinjaman modal. 
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C. Metodologi 

Ketersediaan dalam pencarian data adalah hal yang paling penting 

dalam perencanaan sebuah usaha. Mengingat data yang didapat harus 

merupakan data yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan 

keabsahannya. Data yang digunakan dalam sebuah studi kelayakan bisnis 

dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu data primer dan data sekunder. 

Data primer adalah data yang didapatkan langsung dari narasumber, 

sedangkan data sekunder adalah data yang didapatkan tidak langsung dari 

narasumber. 

1. Data Primer 

 Istijanto (2005:32) menyatakan bahwa data primer merupakan data asli 

yang dikumpulkan sendiri oleh periset untuk menjawab masalahnya 

secara khusus. Data ini tidak tersedia sebab sebelumnya belum pernah 

ada riset sejenis atau hasil riset sejenis sudah kadaluarsa. Periset perlu 

melakukan pengumpulan atau pengambilan data yang didapat dari 

sumber pertama atau individu berdasarkan hasil dari pengisian 

kuesioner. Data primer dalam penelitian ini merupakan data yang 

diperoleh langsung dari jawaban responden melalui penyebaran 

kuesioner. 

a. Metode Survei dengan kuesioner 

Metode kuesioner adalah suatu daftar yang berisikan rangkaian 

pertanyaan mengenai suatu masalah atau bidang yang akan 

diteliti, seperti aspek demografis dan aspek psikografis. Untuk 
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memperoleh data yang diinginkan peneliti, angket disebarkan 

kepada responden. 

Kuesioner yang akan disebarkan kepada responden harus benar-

benar dibuat dengan sebaik mungkin sehingga responden mudah 

memahami maksud peneliti dalam mengajukan pertanyaan dan 

responden dapat memberikan jawaban sesuai dengan yang 

diharapkan. Kuesioner yang akan disebarkan sebanyak 100 

eksemplar dan waktu yang diperlukan dalam penyebaran 

kuesioner harus dimanfaatkan semaksimal mungkin. Lokasi 

yang akan menjadi target dalam penyebaran kuesioner adalah 

lokasi disekitar proyek, dimana akan dibangunnya restoran 

Sunda, yaitu di sekitar rumah sakit Sari Asih, sekitar kantor 

pelayanan pajak, dan lingkungan jalan raya serang yaitu dimana 

terdapat banyak perkantoran. Kuesioner akan dibagikan kepada 

para pekerja kantoran, pelajar, dan masyarakat sekitar. 

b. Wawancara Terstruktur 

Wawancara terstruktur adalah wawancara yang diadakan ketika 

diketahui pada permulaan informasi apa saja yang akan 

diperlukan. Pewawancara memiliki daftar pertanyaan yang 

direncanakan untuk ditanyakan kepada para responden. 

Informasi yang ingin diperoleh dari narasumber atau responden 

adalah informasi seputar restoran seperti yang terdapat dalam 

kuesioner, tetapi teknik pengambilan informasinya sangatlah 

berbeda. Dalam hal ini teknik yang digunakan adalah 
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pewawancara langsung mengadakan interaksi dengan 

narasumber atau terjadinya tanya jawab, sehingga informasi 

yang ingin diperoleh lebih maksimal. 

2. Data Sekunder 

 Data yang diperoleh seseorang peneliti secara tidak langsung dari 

objek yang bersangkutan, tetapi melalui sumber lain yang dapat 

dipertanggung jawabkan, baik secara lisan maupun tertulis dimana 

peneliti dapat memperoleh data-data yang dibutuhkan, seperti referensi 

buku-buku, website, surat kabar, majalah, dan sebagainya. Semua data 

yang diperoleh dapat membantu peneliti dalam membuat studi 

kelayakan bisnis. 

 

D. Tinjauan Konseptual Mengenai Bisnis Terkait 

1) Definisi restoran 

Menurut UU RI No. 34 pasal 2 ayat 2 Tahun 2000 tentang Pajak 

dan Retribusi Daerah, restoran adalah tempat menyantap makanan dan 

minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk 

usaha jenis tataboga atau catering. menurut Sihite (2000 : 16) restoran 

adalah: “suatu tempat dimana seseorang yang datang menjadi tamu 

yang akan mendapatkan pelayanan untuk menikmati makanan, baik 

pagi, siang, ataupun malam sesuai dengan jam bukanya dan oleh tamu 

yang menikmati hidangan itu harus membayar sesuai dengan harga 

yang ditentukan sesuai daftar yang disediakan di restoran itu”. 

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa restoran adalah 
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tempat usaha yang melayani tamu yang datang dengan kegiatan 

utamanya menyediakan makanan dan minuman yang dapat dinikmati 

oleh pengunjung dan bersifat komersial. 

 

2) 

Keberadaan Restoran mulai dikenal sejak abad ke-9 di daerah Timur 

Tengah sebelum muncul di Cina. Dalam dunia Islam di abad 

pertengahan, terdapat " rumah makan dimana seorang dapat membeli 

seluruh jenis makanan yang disediakan". Rumah makan seperti ini 

disebutkan oleh Al-Muqaddasih seorang ahli geografi kelahiran tahun 

945 masehi yang tinggal di timur tengah pada akhir abad ke 10. 

Sejarah Restoran 

 

3) 

Menurut Soekresno( 2000 :16-17), dilihat dari pengolaan sistem 

penyajian restoran dapat diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu: 

Jenis-jenis Restoran 

a.  Restoran formal, adalah industri jasa pelayanan makanan dan 

minuman yang dikelola secara komersial dan profesional dengan 

pelayanan ekslusif. Contoh: Main Dining Room. 
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b. Restoran Informal, adalah industri jasa pelayanan makanan dan 

minuman yang dikelola secara komersial dan profesional dengan 

lebih mengutamakan kecepatan pelayanan, kepraktisan dan 

percepatan frekuensi yang silih berganti. 

Contoh: Café, Coffee shop, Canteen. 

c. Special restaurant, adalah industri jasa pelayanan makanan dan 

minuman yang dikelola secara komersial dan profesional dengan 

menyediakan makanan khas dan diikuti dengan penyajian yang khas 

dari suatu Negara atau daerah tertentu.  

             Contoh: Japanese Restaurant, Chinnese Restaurant. 

Menurut Barrow dan Powers (2006 : 69) restoran dibagi menjadi 

beberapa jenis, yaitu : 

a. Dining Well 

                     1)   Fine Dining Restaurant 

Adalah sebuah restoran yang menawarkan kualitas mutu dan 

pelayanan yang sangat baik. Oleh karena itu harga yang 

dibayarkannya pun tergolong mahal bila dibandingkan dengan 

jenis restoran lainnya. 

2)  Casual Upscale Dining 

Adalah sebuah restoran yang menyediakan makanan dengan 

harga yang rata-rata serta kualitas pelayanan biasa. Merupakan 

gabungan antara fastfood restoran dan fine dining restoran. 
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b. Quick Service Restaurant 

1) Takeout 

Adalah sebuah restoran yang menawarkan makanan untuk 

dibawa pulang, dimana pada saat ini, hampir seluruh restoran 

menyediakan pelayanan ini. 

2) Drive-through 

Adalah sebuah restoran yang menawarkan pelayanan yang cepat 

dan praktis, sehingga konsumen tidak perlu turun dari 

kendaraannya. 

c. Midscale Restaurant 

1) Family Restaurant 

Adalah restoran sederhana yang menghidangkan makanan dan 

minuman dengan harga yang relatif murah. Target pasarnya 

adalah keluarga atau rombongan yang jumlahnya tergolong 

banyak. 

2) Buffets 

Adalah sebuah sistem pelayanan dimana beberapa jenis 

makanan di sajikan di area umum, dengan begitu konsumen 

dapat mengambilnya sendiri sesuai dengan keinginannya. 

3) Entertainment Restaurant 

Adalah restoranyang memfokuskan diri pada tema dan 

pelayanan yang dimiliki keunikan tersendiri, dan berbeda 

dengan restoran pada umumnya. 
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4) Jenis menu  

Menurut Ojugo (2010: 38) menu adalah sebuah alat penjualan yang 

paling mempengaruhi pelanggan. Untuk tamu, menu adalah 

impresi pertama yang dinilai oleh tamu dan merupakan 

representasi terlengkap dari restoran tersebut. Menurut Alonzo 

(2007: 68), menu adalah susunan hidangan, yang terdiri dari satu 

atau beberapa macam hidangan yang disajikan untuk seseorang 

atau sekelompok orang pada waktu makan pagi, makan siang, 

makan malam atau makanan selingan. Jenis-jenis menu terdiri dari:  

a. A’la Carte 

Adalah suatu susunan menu yang dicantumkan selengkapnya 

pada daftar makanan yang dapat disediakan oleh restoran 

tersebut dan disertai dengan harga tersendiri sehingga 

konsumen dapat memilih makanan yang sesuai dengan daya 

beli dan selera mereka. 

b. Table d’Hote 

Adalah suatu susunan hidangan makanan lengkap dengan harga 

yang sudah ditetapkan terlebih dahulu. Jumlah hidangan yang 

disediakan biasanya terbatas yang terdiri dari beberapa 

kelompok hidangan. 

c. Plate de Jour 

Menu ini biasanya dikenal sebagai “Menu of The Day” dimana 

hanya disajikan pada hari tertentu. 
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Dari keempat jenis restoran tersebut, Saung Iteung tergolong 

dalam special restaurant karena konsumen akan menikmati 

makanan khas dari suatu daerah. Selain itu Saung Iteung juga 

mendesain hal-hal seperti peralatan makan yang menggunakan 

bahan-bahan dari tanah liat, batu dan kayu, serta pelayan yang 

mengenakan pakaian khas Sunda agar sesuai dengan tema 

restoran. Dengan adanya tema tersebut diharapkan konsumen 

merasa tertarik serta mendapatkan pengalaman yang berbeda 

dengan restoran lainnya. Sedangkan berdasarkan penggolongan 

jenis menu yang sudah dijelaskan sebelumnya, jenis menu yang 

cocok dengan Saung Iteung adalah jenis A’la Carte karena 

penggolongan jenis menu tersebut lebih mudah di lihat dan 

disukai oleh masyarakat.  

 

 

 




