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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Gagasan Awal  

Pariwisata merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

kehidupan manusia seiring dengan tumbuhnya dunia pariwisata di 

Indonesia. Perkembangan pariwisata di Indonesia dapat berkembang  tidak 

lepas dari sistem kerjasama antarnegara, jumlah penerimaan devisa negara, 

perkembangan terhadap perekonomian nasional, juga keterkaitan instansi 

atau lembaga-lembaga pemerintah terkait dalam memperkenalkan serta 

membudidayakan kepariwisataan Indonesia. Wisata adalah gabungan dari 

kegiatan, jasa, dan industri yang memberikan pengalaman dalam 

perjalanannya. Pada umumnya industri makanan dan minuman merupakan 

salah satu penyedia jasa dalam dunia pariwisata.  

Selama tahun 2011, semua sektor ekonomi mengalami 

pertumbuhan. Pertumbuhan tertinggi terjadi Sektor PenganGkutan dan 

Komunikasi  yang mencapai 10,7%, kemudian Sektor Perdagangan, Hotel, 

dan Restoran 9,2%, Sektor Keuangan, Real Estat, dan Jasa Perusahaan 

6,8%, Sektor Jasa-jasa dan Sektor Konstruksi masing-masing 6,7%, Sektor 

Industri Pengolahan 6,2%, Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih 4,8%, Sektor 

Pertanian 3,0%, dan Sektor Pertambangan dan Penggalian 1,4%. 

Pertumbuhan PDB tanpa migas pada tahun 2011 mencapai 6,9% yang 

berarti lebih tinggi dari pertumbuhan PDB secara keseluruhan yang 

besarnya 6,5%. 
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TABEL 1 

Nilai Produk Domestik Bruto Menurut Lapangan Usaha Tahun 2009-2011 

Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan Tahun 2011 

No. Lapangan Usaha 

Atas Dasar Harga 

Berlaku (Triliun 

Rupiah)   

Atas Dasar Laju 

Sumber Harga Konstan 

2000 (Triliun Rupiah) 

Laju 

Pertumbuhan 

2011 

Sumber 

Pertumbuhan 

2011 

2009 2010 2011   2009 2010 2011 (Persen)  (Persen) 

1. 

Pertanian,Peternakan, 

Kehutanan, dan 

Perikanan 

857,2 985,4 1093,5 
 

295,9 304,7 313,7 3 0,4 

2. 

Pertambangan dan 

Penggalian  592,1 718,1 886,3 

 

180,2 186,6 189,2 1,4 0,1 

3. Industri Pengolahan  1477,5 1595,8 1803,5 

 

570,1 597,1 634,2 6,2 1,6 

4. 

Listrik, Gas, dan Air 

Bersih  46,7 49,1 55,7 

 

17,1 18,1 18,9 4,8 0,1 

5. Konstruksi  555,2 660,9 756,5 

 

140,3 150 160,1 6,7 0,4 

6. 

Perdagangan, Hotel, 

dan Restoran  744,5 882,5 1022,1   368,5 400,5 437,2 9,2 1,6 

7. 

Pengangkutan dan 

Komunikasi  353,7 423,2 491,2 

 

192,2 218 241,3 10,7 1 

8. 

Keuangan, Real 

Estat, dan Jasa 

Perusahaan  

405,2 466,6 535 
 

209,2 221 236,1 6,8 0,7 

9. Jasa-Jasa 574,1 654,7 783,3   205,4 217,8 232,5 6,7 0,6 

 

Produk Domestik 

Bruto  5606,2 6436,3 7427,1 

 
2178,9 2313,8 2463,2 6,5 6,5 

  PDB Tanpa Migas  5141,4 5936,2 6794,4   2036,7 2171 2321,8 6,9  - 

Sumber: Berita Resmi Statistik (BPS), No. 13/02/Th. XV, 6 Februari 2012. 

Menurut PDB Sektor Industri dan Sektor Perdagangan, Hotel, dan 

Restoran mengalami pertumbuhan yang telah memberikan sumbangan 

terhadap sumber pertumbuhan terbesar terhadap total pertumbuhan PDB 

yaitu masing-masing sebesar 1,6%. Selanjutnya, diikuti oleh Sektor 

Pengangkutan dan Komunikasi yang memberikan peranan sebesar 1,0%.  

Menurut Data Biro Pusat Statistik tahun 2011, Kota Tangerang Selatan 

merupakan kota termuda yang resmi memisahkan diri sejak tahun 2008 dari 

Kabupaten Tangerang, terletak di bagian Timur Propinsi Banten yang secara 

geografis berada diantara 6º39’ - 6º47’ Lintang Selatan dan 160º14’ - 160º22’ 

Bujur Timur dengan luas wilayah 147,19 kilometer persegi atau sebesar 1,63% 

dari luas wilayah Provinsi Banten, sedangkan berdasarkan data hasil dari Sensus 
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Penduduk yang terakhir yang dilakukan oleh BPS yaitu pada tahun 2011, 

penduduk Kota Tangerang Selatan tercatat sebanyak 1.290.322 orang, yang 

terdiri dari laki – laki sebanyak 652.281 orang dan perempuan sebanyak 638.041 

orang.  

TABEL 2 

Luas Wilayahh menurut Kecamatan 2011 

No. Kecamatan Luas Wilayah (Km
2
) Percentage (%) 

1. Setu 14,8 10,06 

2. Serpong 24,4 16,33 

3. Pamulang 26,82 18,22 

4. Ciputat 18,38 12,49 

5. Ciputat Timur 15,43 10,48 

6. Pondok Aren 29,88 20,3 

7. Serpong Utara 17,84 12,12 

Jumlah/Total 147,19 100 

              Sumber: BPS Kota Tangerang Selatan (2012) 

Kota Tangerang Selatan secara administratif terdiri dari tujuh kecamatan, 

yaitu Kecamatan Setu, Kecamatan Ciputat Timur, Kecamatan Serpong Utara, 

Kecamatan Ciputat, Kecamatan Serpong, Kecamatan Pamulang, dan Kecamatan 

Pondok Aren yang memiliki wilayah terluas, yang terdiri  dari 49 kelurahan dan 5 

desa. Kawasan Tangerang Selatan saat ini merupakan kawasan yang sangat 

berkembang baik dalam bidang perumahan, tempat perbelanjaan, tempat hiburan, 

serta penyedia sarana makanan yang berfokus pada wilayah pemukiman dan 

komersialnya.  

Strategi yang digunakan adalah strategi yang bertujuan untuk 

memuaskan kebutuhan konsumen dan dalam rangka mengembangkan 

restoran keluarga ini, pengusaha akan berfokus terlebih dahulu di ruko 

Palmyra Square di Jalur Sutera Blok 25, dengan  luas tanah 5 x 18 m
2
 atau  

setara dengan 90m
2
 dengan luas bangunan 239 m

2 
yang terletak di Alam 

Sutera- Tangerang, Banten.  Pengusaha memilih  lokasi di sekitar Alam 
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Sutera dikarenakan lokasi ini merupakan pusat pengembangan usaha yang 

terus berkembang sejak awal perencanaannya dan dilengkapi dangan 

fasilitas umum dan sosial seperti rumah ibadah, rumah sakit, taman 

bermain, serta dilengkapi akses Tol dari arah Jakarta ke Alam Sutera.  

TABEL 3 

Jarak antara Serpong dengan Kota Disekitarnya 2011 (Km) 

Kota Serpong Tigaraksa Jakarta Serang Pandeglang Rangkasbitung Cilegon 

Serpong - 32 25 65 86 106 83 

Tigaraksa 32 - 57 33 54 74 51 

Jakarta 25 57 - 90 111 131 108 

Serang 65 33 90 - 21 41 18 

Pandeglang 86 54 111 21 - 2 39 

Rangkasbitung 106 74 131 41 2 - 59 

Cilegon 83 51 108 18 39 59 - 

Sumber: BPS Kota Tangerang Selatan (2012) 

Zen’Queen Family Restaurant termasuk dalam kategori Family 

Restaurant, oleh karena itu kami ingin menawarkan kenyamanan serta 

keramahtamahan dari Zen’Queen Family Restaurant yang didukung 

dengan pelayanan secara terampil dengan hidangan makanan yang praktis, 

dan hangat. 

 

B. Tujuan Studi Kelayakan 

Tujuan dari pembuatan studi kelayakan bisnis Zen’Queen Family 

Restaurant merupakan hal yang sangat penting terhadap usulan 

perencanaan dengan mendalami aspek-aspek yang penting dan mencari 

tahu manfaatnya bagi masyarakat dan pemilik usaha, yaitu: 
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1. Tujuan utama (major objectives) dari studi kelayakan bisnis 

Zen’Queen Family Restaurant adalah: 

a. Mengungkapkan berbagai aspek yang berhubungan yang akan 

memiliki dampak dalam perencanaan studi, 

b. Memastikan besarnya investasi dari bisnis ini apakah 

menguntungkan atau tidak. 

c. Memastikan tingkat investasi disekitar wilayah perusahaan, 

d. Mengetahui apakah usaha ini memiliki kelayakan untuk 

direalisasikan menjadi suatu usaha yang nyata. 

e. Menilai tingkat pengaruh keberhasilan studi restoran ini di 

bidang pariwisata khususnya, 

2. Sub tujuan (minor objectives) dari studi kelayakan bisnis 

Zen’Queen Family Restaurant adalah: 

a. Mendalami perencanaan dari aspek-aspek kesalahan selama 

proses perencanaan. 

b. Memberikan pengalaman baru kepada masyarakat di sekitar 

lokasi. 

Berdasarkan hal diatas, hasil dari studi kelayakan ini akan 

digunakan sebagai tolok ukur untuk mengukur keberhasilan serta 

mengklarifikasikan kembali terhadap perkembangan perencanaan studi 

kelayakan bisnis ini. 
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C. Metodologi 

Dalam pengumpulan data merupakan tahapan penelitian yang 

paling penting, karena berdasarkan data yang tepat dan akurat maka proses 

penelitian akan berlangsung sampai penelitian yang akan menghasilkan 

jawaban dari perencanaan usaha yang telah di tetapkan. Data yang 

diperoleh harus sesuai dengan tujuan sehingga memudahkan strategi dan 

prosedur yang akan dipergunakan dalam memperoleh data di lapangan.  

1. Data Primer  

Menurut Sekaran & Bougie (2010: 37), data primer adalah: 
 

 Such data gathered for research from the actual site 

of accurence of events. 

 

  Jadi, data primer dalam suatu penelitian didapatkan 

dengan cara melakukan penelitian langsung yang diambil dari 

responden, prosedur pengumpulan datanya. 

  Pada bagian ini, tahapan pertama dalam memperoleh data, 

yaitu: 

a. Metode Survey dengan Kuisioner 

Menurut Sekaran & Bougie (2010: 197), kuisioner adalah: 

 A formulated written set of questions to which 

respondents record their answers, usually within rather closely 

defined alternatives. 

 

Kuisioner  merupakan pengumpulan data yang 

memiliki tujuan untuk mendapatkan informasi dan pendapat 

masyarakat terhadap restoran sehingga data tersebut dapat 

dijadikan acuan dalam menyelesaikan studi kelayakan bisnis 

ini. Target penyebaran kuisioner ini adalah remaja dan umum 
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yang melakukan aktivitas dan bekerja di Jakarta dan 

Jababeka, antara lain:    

a. PT. Suzuki Indomobil Motor 

b. PT. Mulia Glass 

c. Rumah Sakit Pluit 

d. Universitas Trisakti School of Management 

    Jumlah sample yang diambil adalah 275 responden. 

Contoh kuisioner dapat dilihat berupa lampiran. Sedangkan 

proses penghitungan hasil kuisioner ini  menggunakan 

program SPSS ver. 17.0. untuk menguji hasil reabilitasnya. 

b. Wawancara Terstruktur  

    Pada tahap ini pengumpulan data dilakukan dengan 

wawancara dengan beberapa pihak yang berkaitan dengan 

perencanaan studi kelayakan bisnis ini, yang pada akhirnya 

akan dilakukan jika memerlukan data tambahan dari 

narasumber yang berkompeten dan dapat memberikan 

masukan bernilai penting mengenai usaha  yang akan 

didirikan. 

2. Data Sekunder 

Menurut Sekaran & Bougie (2010: 37), data sekunder adalah:  

   Data gathered through such existig sources. 

    Data sekunder merupakan data yang sudah tersedia dari 

hasil kuisioner ataupun diperoleh secara tidak langsung 

sehingga penulis tinggal mencari dan mengumpulkan data 
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pelengkap berupa teori serta aspek-aspek tertentu yang 

mendukung penelitian ini, misalnya di perpustakaan, media 

cetak maupun elektronik, perusahaan-perusahaan, biro pusat 

statistik, dan kantor-kantor pemerintah. Data sekunder biasanya 

digunakan sebagai pendukung data primer. 

 

D. Tinjauan Konseptual Mengenai Bisnis Terkait 

 Pariwisata saat ini memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan 

industri makanan dan minuman. Hal ini dapat dilihat melalui 

perkembangan restoran yang semakin pesat khususnya di Alam sutera. 

Dengan kesibukannya banyak masyarakat yang lebih memilih untuk 

masuk ke restoran terdekat dengan wilayah kerjanya di sela-sela waktu 

istirahat. 

1. Pengertian Restoran 

Menurut Ninemeier dan Hayes (2006:11), restoran adalah : 

       A restaurant is a for-profit food service operation 

whose primary business involves the sales of food/beverage products to 

individuals and small group of guests. Restaurant may have few or 

many seat; they may (or may not) serve alcoholic beverages in addition 

to food and may have extensive or limited menus. They may offer fine 

dining at high prices. They may also be quick service properties with 

lower prices offering food served at a counter by a cashier. 

 

     Restoran menurut Ninemeier dan Hayes adalah proses pelayanan 

yang lebih mengutamakan keuntungan terhadap penjualan kepada 

suatu individu atau kelompok tertentu dengan menu pilihan yang 

beranekaragam ragam tetapi dengan pilihan yang terbatas dan 

memiliki harga yang relative tinggi.  
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2. Jenis Restoran 

Menurut Brian Cooper, Brian Floody & Gina McNeill (2002:8-10), 

Types of Restaurant terdiri dari: 

a.  The gourmet or Fine dining room 

    Restoran ini merupakan restoran yang memiliki tingkat 

kinerja yang professional dan terlatih dalam pelayanannya. Fine 

dining restaurant, merupakan restoran kelas menengah keatas, 

dimana ekspektasi kualitas dan presentasi, pelayanan, suasana, 

dan pengalaman dalama pelayanannya dikategorikan sebagai 

“first class”. Lokasi restoran ini bukan merupakan salah satu 

kunci keberhasilan dari jenis restoran ini dikarenakan 

pelanggan yang sering keluar untuk mencoba beberapa restoran 

yang lainnya. 

b. The family, mid-size, casual restaurant 

    Restoran keluarga yang berkarakteristik tradisional yang 

mementingkan hidangan sehari-hari dengan berbagai pilihan 

menu. Suasananya ramah dan bersahabat, dengan biaya rendah 

dan sangat sederhana. 

c. The quick-service or Fast-food restaurant 

    Restoran yang menyediakan makanan cepat saji dan 

terbatas dengan biaya rendah dan kemantapan dalam 

pelayanannya. 
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d. Social and contract caterers 

    Biasanya memiliki kapasitas yang melayani banyak tamu 

dan menawarkan jenis makanan pada saat yang sama dan 

biasanya bersifat prasmanan. Lokasi restoran ini biasanya 

berada di hotel, sekolah, rumah pensiunan, dan indutri yang 

memiliki perkembangan yang sangat cepat. 

3. Tipe Pelayanan 

Menurut Raymond J. Goodman, Jr (2002: 69-88), tipe pelayanan, 

antara lain: 

a. Platter Service  

Platter Service (Russian Service) biasanya disebut juga dengan 

pelayanan perak. Biasanya makanan disiapkan sepenuhnya 

disapur oleh seorang chef dan dipindakan ke piring penghidang 

untuk kemudian disajikan kepada tamu. Biasanya sudah ditata 

di piring hidangan dan dihias didapur. 

b. Gueridon Service 

Gueridon Service atau cart service  disebut juga pelayanan ala 

Prancis. Tipe pelayanan ini dilakukan di atas cart atau trolley, 

yaitu makanan yang dibawa kedepan tamu dalam bentuk 

mentah atau setengah jadi dan disiapkan secara langsung 

dihadapan para tamu.  

c. Plate Service 

Karakteristik dari pelayanan ini adalah makanan ditempatkan 

pada piring di dalam dapur dan akan segera diletakkan dibagian 
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tengah alas makan dihadapan para tamu. Dalam tipe pelayanan 

ini diperlukan ketepatan dan kecepatan waktu.  

d. Family Style Service 

Pelayanan ini lebih sering disebut pelayanan ala Inggris yang 

memiliki karakteristik yaitu, semua makanan dibawa ke meja 

dengan menggunakan piring hidangan dimana para tamu 

masing- masing melayani dirinya sendiri (self service).     

e. Buffet Service 

Dalam pelayanan ini tamu mengambil makanan dari meja 

buffet. Makanan yang di sajikan sangat bervariasi dari yang 

sangat sederhana, sehingga terlihat mewah. 

f. Banquet Service 

Banquet Service adalah bentuk perjamuan makanan yang 

dilakukan secara serentak, dimana semua tamu dilayani pada 

waktu yang sama, baik dalam penataan, menu, minuman, dan 

perkiraan waktu yang dibutuhkan dalam penyajian makanan. 

4. Jenis Menu 

Menurut John Wiley & Sons (2001: 2), menu adalah: 

   A listing foods. 

     Jika seseorang merasa lapar, maka mereka akan menentukan 

menu pilihan dari makanan yang mereka inginkan dan dalam hal ini 

tidak memerlukan pengalaman serta pendidikan yang cukup tinggi 

untuk membuat perencanaan menu. Di sisi lain, dalam sebuah bisnis 

restoran yang bersifat komersial untuk menentukan pilihan dalam 
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sebuah menu diperlukan pengalaman serta pendidikan tentang kuliner 

sehingga dapat memprediksikan tingkat keuntungan serta kesuksesan 

usaha restoran. 

  Menurut John Wiley & Sons (2001:3), menu planner terdiri dari: 

a. The customer’s likes and dislikes regarding food, dengan 

mengetahui makanan yang menjadi kesukaan pelanggan, maka 

dapat membantu meningkatkan penjualan produk. 

b. Identify, mengetahui dan dapat mengidentifikasi berbagai 

kualitas dan produk makanan yang tersedia di pasar.  

c. Explain, mengetahui kriteria yang berbeda-beda dalam 

membentuk nilai kualitas dari produk makanan. 

d. Availability, mengetahui ketersediaan produk makanan yang 

tersedia. 

e. Food items, bagaimana cara mempersiapkan, memproduksi, 

menyajikan, melayani sehingga dikonsumsi oleh tamu. 

f. Food product, bagaimana cara pengemasan produk, 

pengiriman, sampai dengan penyimpanan, dan umur produk 

saat disimpan. Hal ini dilakukan untuk membantu perencanaan 

menu dalam setiap kegiatan operasi makanan. 

g. Complementary, mengetahui cara penataan makanan dan 

produk makanan yang saling melengkapi.  

h. Recipe, bagaimana melakukan konversi terhadap resep, produk, 

dan cara memasarkan produk makanan. 
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i. Cross-utilize, mengetahui cara memadukan lebih dari satu 

produk makanan dengan produk makanan lainnya.  

Menurut Withrow dan Kotschevar (2008 : 66-68) Jenis menu dapat 

dibedakan menjadi 6 yakni: 

a. Table d’hote 

Jenis menu ini adalah suatu susunan hidangan lengkap 

dengan harga yang pasti, jumlah hidangannya terbatas dan 

terdiri dari beberapa kelompok hidangan. Misalnya untuk 

appetizer terdiri dari 3 jenis makan saja, begitu juga yang 

lainnya.  

b. À La Carte 

Secara harafiah à la carte berarti dari kartu (from the card). 

Menu ini merupakan suatu susunan menu, dimana hidangan 

yang dicantumkan memiliki harga tersendiri. Dalam menu ini 

biasanya jenis hidangannya sangat beragam, sehingga 

konsumen bisa memilih sesuka hati mereka. Menu À la Carte 

banyak digunakan di restoran fast food, snack bar, dan 

cafetaria. 

c. Du Jour 

Kata du jour sendiri memiiliki arti khusus untuk hari itu (of 

the day). Jenis menu ini dirancang khusus untuk haru itu saja, 

biasanya menu dirancang berbeda-beda setiap harinya. 

Teknik ini digunakan untuk meningkatkan keuntungan 

restoran itu sendiri, misalnya menu yang ditawarkan hari itu 
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adalah macam-macam jenis makanan yang kurang diminati 

oleh konsumen pada hari-hari biasa. 

d. Cyclical Menu 

Menu ini merupakan pengulangan satu set menu hidangan 

pada periode waktu yang telah ditetapkan, menu ini bisa 

disebut juga dengan “plat du jour”. Periode waktunya bisa 

saja berubah, sesuai dengan keinginan pemilik restoran. 

e. Limited Menu 

Menu ini mencantukan hidangan lengkap dengan hidangan 

yang terbatas yang telah ditetapkan, menu ini biasanya 

dipergunakan di cafe dan quick service. 

f. California Menu 

Jenis menu ini berasal dari California, yang mana menu ini 

menawarkan makan pagi, snack, makan siang, dan malam 

secara bersamaan. 

     Berdasarkan jenis-jenis restoran diatas, usaha ini termasuk 

dalam kategori Family Restaurant. Zen’Queen Family Restaurant 

merupakan restoran keluarga yang memiliki konsep yang unik dan berbeda 

dengan beberapa Chinese restoran lainnya. Jenis pelayanan yang diberikan 

Zen’Queen Family Restaurant adalah family style service (self service), 

dan dengan jenis menu yang dikategorikan sebagai A la Carte menu. 

    Pada umumnya restoran yang menyediakan berbagai macam 

hidangan sudah menjadi aspek penting yang menunjang. Berbagai macam 

restoran yang dibangun secara khas dan unik sesuai dengan konsep 
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berdasarkan ide sang pemilik restoran untuk menarik perhatian masyarakat 

lokal maupun turis mancanegara. Restoran juga bisa menjadi tempat 

tujuan utama bagi pelanggan yang serba ingin instant dan tidak ingin repot 

memasak ataupun karena tidak punya waktu. Zen’Queen Family 

Restaurant  merupakan restoran yang menawarkan makanan khas daerah 

Bangka dengan konsep desain interior modern tradisional restoran yang 

dapat menarik perhatian pelanggan untuk berkunjung.  

Zen’Queen Family Restaurant berasal dari salah satu jenis 

tumbuhan Anggrek yang biasa disebut Cymbidium Gypsy Queen yang 

berasal dari kata Latin Estrella Prieta yang memiliki tekstur yang 

menyegarkan disaat bunganya mekar. Zen dalam bahasa Jepang juga 

memiliki pengertian kedamaian atau ketentraman. Restoran kami 

menawarkan berbagai macam makanan tradisional yang divariasi dan di 

hidangkan per-porsi dan atau dapat langsung dipilih melalui mesin 

penghangat makanan ataupun dapat dipesan melalui menu terlebih dahulu, 

yang juga memberikan pelayanan secara terampil dengan hidangan 

makanan yang segar, hangat dan lezat.  

Zen’Queen Family Restaurant merupakan restoran keluarga yang 

memiliki konsep yang unik dan berbeda dengan beberapa Chinese restoran 

lainnya. Chinese restaurant  biasanya identik dengan meja bundar, serta 

memiliki beragam menu pilihan yang terdiri dari porsi yang cukup untuk 

di sharing satu keluarga, serta desain interior yang memiliki unsur 

berwarna merah.  
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Dalam konsep Zen’Queen Family Restaurant memiliki desain yang 

lebih memadukan warna cerah tanpa menghilangkan unsur aslinya yang 

identik dengan warna merah. Sedangkan untuk food area, di lantai satu 

terdapat dua jenis pilihan tempat duduk yaitu, individual chair atau kursi 

yang berdekatan langsung dengan area kitchen sehingga tamu dapat 

memesan ataupun menikmati langsung makanan yang sudah tersajikan di 

mesin penghangat makanan dengan memilih makanan terlebih dahulu atau 

tamu dapat memesan langsung di meja makan melalui menu, Zen’Queen 

Family Restaurant juga menyediakan makanan yang  halal untuk seluruh 

konsumen dengan berbagai macam makanan tradisional yang divariasi dan 

di hidangkan per-porsi dan atau dapat langsung dipilih melalui menu 

terlebih dahulu  bagi para konsumen yang memiliki aktivitas yang padat 

dan beberapa menu tambahan yang dapat dipilih langsung oleh konsumen. 

Sedangkan untuk area operasionalnya atau kitchen memiliki 

konsep open kitchen yang terletak di lantai satu berdekatan dengan bar 

counter dan food area. Zen’Queen Family Restaurant juga akan 

menyediakan dan menawarkan beberapa fasilitas yang nyaman dan nuasa 

yang santai saat berkumpul bersama keluarga seperti playground untuk 

anak-anak, kemudian kami juga menyediakan fasilitas berupa meeting 

room yang dapat dipergunakan sebagai tempat untuk meeting ataupun 

melakukan acara lainnya, yang harus di booking terlebih dahulu dengan 

mengisi form perjanjian dengan manager restoran paling lambat dua 

minggu sebelum acara. Untuk fasilitas lainnya kami juga menyediakan 

free wi-fi, koran dan majalah.  
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Restoran ini berkapasitas 80 pengunjung, yaitu 4 kursi atau 6 kursi 

dengan total pengunjung 60 di lantai satu dan dua atau di food area, 

kemudian dua meeting area yang terletak di lantai dua dengan total 

pengunjung sepuluh pengunjung di tiap ruangnya. Jam operasional 

restoran ini buka pada pukul 10.00 sampai dengan jam 21.00 dengan total 

empat shift. Morning shift pertama akan dimulai pada pukul 08.00 - 16.00, 

morning shift kedua akan dimulai pada jam 09.00 - 17.00. Kemudian 

middle shift pertama pukul 12.00 - 20.00 dan middle shift kedua pukul 

14.00 - 22.00 dengan jam buka restoran mulai dari jam 10.00 hingga jam 

21.00 malam. Penentuan setiap shift  akan di rolling setiap bulan, sehingga 

dapat memaksimalkan kinerja serta wawasan setiap pegawai terhadap 

pengetahuan tentang produk dan perlayanan terhadap konsumen. 

Dalam pendirian Zen’Queen Family Restaurant ini, pemilik 

melihat adanya peluang yang cukup bagus untuk mendirikan sebuah usaha 

di sekitar Ruko Alam Sutera ini khususnya di bidang penyedia jasa berupa 

makanan dan minuman. 

      

 

 

 




