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BAB I

PENDAHULUAN

A. Gagasan Awal

Menurut artikel Suara Merdeka (2012) oleh Siswanto, industri pariwisata

merupakan salah satu industri yang mengalami perkembangan sangat pesat dari

tahun ke tahun yang meliputi penyediaan jasa akomodasi, makanan, minuman,

transportasi, daya tarik wisata dan masih banyak lagi jasa lainnya. Seperti di

wilayah Jakarta dan sekitarnya terjadi banyak pembangunan seperti hotel,

restoran, pusat perbelanjaan, dan lain sebagainya.

Salah satu kebutuhan dasar manusia adalah makan dan minum yang

terdapat dalam teori Maslow (2004: 50). Dimana seperti yang kita lihat juga hal

ini dilakukan untuk mencoba hal yang baru seperti makanan dan minuman yang

tidak didapatkan di rumah. Pada zaman sekarang ini pun banyak sekali jenis

makanan dari berbagai negara yang masuk ke Indonesia seperti western, chinese,

jepang, korea, dan lain sebagainya.

Hal ini dipaparkan pada artikel Suara Merdeka (2012) oleh presiden

direktur Pioneerindo Gourmet International, Budi Hamidjaja bahwa bisnis

restoran sangat prospektif karena sebuah alasan yang sederhana dan mendasar

yaitu, bahwa setiap orang harus makan. Hal ini terjadi bahwa fakta ketika krisis

melanda Indonesia pada tahun 1997, cukup banyak restoran baru yang

bermunculan. Ketika itu banyak orang yang menjadi korban pemutusan hubungan

kerja (PHK), sehingga banyak yang mencari kesempatan usaha. Banyak sekali

yang membuka usaha restoran dikarenakan pada dasarnya masyarakat pasti butuh
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makan dan minum. Dan dikatakan seiring berkembangnya bisnis restoran,

berkembang pula perilaku konsumen yang tidak hanya mementingkan rasa

kenyang tetapi juga konsumen memperhatikan dari segi layanan dan nuansa

tempat. Terjadinya perkembangan restoran dapat dilihat pada table berikut

TABEL 1
Perkembangan Usaha Restoran / Rumah Makan Berskala Menengah dan

Besar Pada Tahun 2009-2010

Provinsi
Usaha/Perusahaan Rata-rata Pendapatan

2009 2010 Pertumbuhan(%) 2009 2010
Jakarta 1311 1359 3.66 3.593.182.526 3.605.334.433

Sumber : Statistik Restoran/Rumah Makan 2009 - 2010, BPS

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kepadatan penduduk di

daerah Jakarta Barat khususnya Cengkareng berjumlah 19.363,98 yang dikaitkan

dengan teori Maslow dan pernyataan Budi Hamidjaja bahwa manusia pada

dasarnya membutuhkan makanan dan minuman, oleh sebab itu munculnya ide

untuk mendirikan usaha restoran Retro Wine and Grill yang menjual makanan

western secara umum dan minuman seperti beer, wine, juice, cocktail, dan

mocktail lain sebagainya. Berikut ini disajikan data jumlah penduduk Jakarta

Barat

TABEL 2
Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan

Tahun 2010

Kecamatan Luas (km2)
Jumlah

Penduduk
Kepadatan
Penduduk

Kembangan 24,16 271 985 11 257,66

Kebon Jeruk 17,98 333 303 18 537,43

Palmerah 7,51 198 721 26 460,85

Grogol Petamburan 9,99 222 338 22 256,06

Tambora 5,4 236 974 43 884,07

Taman Sari 7,73 109 556 14 172,83

Cengkareng 26,54 513 920 19 363,98

Kalideres 30,23 395 148 13 071,39

Jumlah 129,54 2 281 945 17 615,76

Sumber: Badan Pusat Statistik 2010
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B. Tujuan Studi Kelayakan

Dengan melakukan studi kelayakan bisnis akan didapatkan hasil analisis

mengenai layak atau tidaknya usaha untuk didirikan. Adapun tujuan dari studi

kelayakan ini meliputi beberapa tujuan.

Tujuan utama dalam studi kelayakan ini adalah:

1. Meninjau layak tidaknya pembuatan suatu restoran yang berbeda dari

restoran yang ada saat ini dengan menerapkan konsep yang unik

dengan dekorasi Retro disertakan dengan sentuhan live music karena

pada restoran ini juga disediakan jenis musik pengiring beraliran jazz

dan bues, dalam aspek pasar, teknis, manajemen, dan finansial.

Sehingga dengan menganalisis aspek-aspek tersebut dapat

mengurangi risiko dalam menjalankan bisnis.

Adapun tujuan lain dari studi kelayakan adalah:

1. Membantu meningkatkan ekonomi Indonesia terutama di bidang

pariwisata dan menambah pendapatan daerah.

2. Membuka lapangan kerja baru.

3. Sebagai acuan bagi pebisnis lain yang ingin membuat bisnis serupa.

4. Sebagai sarana untuk mendapatkan pinjaman dari pihak ketiga.

C. Metodologi

Dalam melaksanakan studi kelayakan bisnis ini akan dilakukan

pengumpulan data untuk mendukung analisis kelayakan yang akan dilakukan.

Menurut Sekaran dan Bougie (2010: 47), data dapat dikumpulkan dengan

berbagai cara, dalam keadaan yang berbeda (di lapangan atau laboratorium), dan
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dari berbagai sumber. Metode pengumpulan data meliputi wawancara langsung,

wawancara melalui telepon, wawancara menggunakan komputer, kuesioner yang

disebar secara personal, dikirim melalui pos, atau melalui alat elektronik,

observasi terhadap individu dan kegiatan dengan atau tanpa rekaman gambar atau

suara. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk menganalisis dalam studi

kelayakan bisnis adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer mengacu pada informasi yang didapatkan oleh peneliti

pertama kali untuk variabel kepentingan dari tujuan sebuah studi (Sekaran

dan Bougie, 2010: 52). Data primer pada analisis ini didapatkan

menggunakan metode:

a. Metode Survei dengan kuesioner

Kesioner merupakan rangkaian pertanyaan tertulis yang telah

diformulasikan sebelumnya yang diberikan kepada responden

untuk mencatat jawaban mereka, biasanya dalam bentuk pilihan

tertutup yang telah ditentukan. Kuesioner merupakan alat

pengumpulan data yang efisien ketika peneliti mengetahui apa

yang diperlukan dan bagaimana cara mengukur variabel-variabel

kepentingan. Kuesioner yang dibuat dalam studi kelayakan ini

bersifat deskriptif untuk mengetahui minat pasar. Kuesioner ini

dibagi menjadi tiga bagian, yakni bagian pertama untuk

mengetahui data demografis dari responden seperti usia,

pekerjaan, tempat tinggal dan bagian kedua untuk mengetahui

kondisi pasar yang akan dituju, serta bagian ketiga untuk

 



5

mengetahui minat responden terutama terkait dengan baur

pemasaran restoran yang akan didirikan.

Dalam melakukan kuesioner ini metode sampling yang

digunakan adalah nonprobability sampling, secara spesifik yakni

metode convenience sampling. Convenience sampling berarti

pengumpulan informasi dari anggota populasi yang bersedia

menyediakan informasi tersebut (Sekaran dan Bougie, 2010: 54).

Penyebaran kuesioner ini dilakukan secara langsung kepada

responden yang ditemui untuk segera diisi, kemudian langsung

dikumpulkan kembali. Kuesioner ini disebarkan di daerah Jakarta

Barat yang merupakan daerah rencana restoran ini akan

didirikan. Responden yang dituju adalah responden yang

berpotensial untuk mengunjungi dan menyukai restoran yang

akan didirikan yaitu mapan karena lokasi penyebaran kuesioner

umumnya adalah tempat-tempat seperti perumahan, perkantoran,

mall dan food court yang menyediakan berbagai jenis makanan,

serta tertarik akan masakan western dan wine.

b. Observasi Langsung

Observasi dilakukan di daerah ruko Mutiara Taman Palem dan

sekitarnya, Jakarta Barat untuk pemilihan lokasi, serta

mengamati calon pesaing-pesaing yang telah terlebih dahulu

dibuka di daerah tersebut.
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2. Data sekunder

Data Sekunder mengacu pada informasi yang dikumpulkan oleh individu

selain dari individu yang sedang melaksanakan studi yang sedang berjalan

(Sekaran dan Bougie 2010: 69). Data sekunder yang digunakan dalam

studi kelayakan bisnis ini berasal dari studi laporan kelayakan bisnis

terdahulu, buku literatur, internet berupa artikel, serta data statistik yang

dikeluarkan oleh badan yang dapat di percaya. Pengaplikasian dari data

sekunder yang telah dikumpulkan dalam studi ini adalah menjadi dasar

pembuatan konsep serta sebagai data pendukung untuk menguatkan

konsep tersebut. Selain itu, data sekunder juga digunakan sebagai dasar

dalam menganalisa aspek-aspek yang bersangkutan dengan rencana bisnis

yang direncanakan. Cara pengumpulan data sekunder dalam studi

kelayakan ini yakni dengan mengunjungi perpustakaan untuk mencari

buku-buku literatur yang mendukung, mengunjungi badan statistik yang

terpercaya dan akurat, serta mencari data dari internet. Data yang

dikumpulkan antara lain data Perkembangan Pariwisata di Indonesia,

jumlah penduduk Indonesia dan Jakarta Barat, serta teori-teori yang

mendukung bisnis terkait.

D. Tinjauan Konseptual Bisnis Terkait

1. Restoran

a. Definisi Restoran

Menurut Brotherton (2003: 34) restoran pada dasarnya merupakan tempat

tersedianya makanan dan minuman, dan tempat mencari uang dari

pengunjung yang datang.
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Menurut Barrow dan Powers (2009: 63) area publik manapun yang

memiliki spesialisasi di dalam penjualan makanan untuk dikonsumsi di

dalam maupun diluar ruangan bisa dideskripsikan sebagai restoran.

b. Sejarah Restoran

Menurut Walker dan Lundberg (2008: 6), pertama kali restoran disebut

“public dining room” di Perancis. Restoran yang pertama kalinya

menyediakan tempat duduk, meja makan, dan menyajikan porsi makanan

per orang, yang mereka pilih dari menu, yang ditemukan di tahun 1782

oleh seorang pria bernama Beauvilliers. Restoran tersebut bernama Grand

Taverne de Lodres, akan tetapi ini bukan asal muasal terciptanya konsep

sebuah restoran.

Nama restoran ditemukan oleh Beaulanger ketika dia selalu menjual habis

supnya. Dia menamakan sup ini restorantes, yang merupakan asal muasal

kata restaurant.

Restoran pertama masuk ke Amerika dikarenakan resolusi Perancis

khususnya di New Orleans. Kata restoran masuk ke Amerika oleh Jean

Baptise Gilbert Paypalt yang membuka restoran Perancis di Amerika

dengan nama Julien’s Restaurator. Pada tahun 1827, restoran Perancis

baru masuk ke New York City yang bernama Dolmenico’s. Sejak saat itu

makan di restoran semakin diminati oleh masyarakat.

c. Kategori Restoran

Menurut Walker dan Lundberg (2008: 19) menyatakan ada dua jenis

restoran yang memiliki masing-masing kategori, yaitu:
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1) Full-Service Restaurants

Restoran yang termasuk dalam kategori ini adalah fine dining,

casual upscale, theme, celebrity, and steak house.

(a) Fine Dining Restaurants

Fine Dining restaurant adalah salah satu restoran yang

menyeleksi dengan baik setiap jenis menu yang ditawarkan,

pada umumnya paling tidak ada 15 menu atau lebih yang

memiliki perbedaan perangsang selera makan yang dipesan,

dan cara pembuatannya memakai bahan-bahan masakan yang

masih mentah dan segar. Tingkat pelayanan fine dining

restaurant biasanya bersifat elegan dan juga didampingi

dengan wine.

(b) Casual Upscale Restaurants

Casual upscale restaurant adalah tipe restoran yang

menawarkan pengaturan yang menarik. Sebagian besar casual

upscale restaurant mempunyai tema unik yang terlihat jelas

dalam desain menu, desain interior, dan sering juga eksterior

dari gedung.

(c) Theme Restaurants

Theme restaurants adalah restoran santai yang pada umumnya

menyajikan menu yang terbatas tetapi mempunyai tujuan

untuk membuat tamu merasakan pengalaman yang menyeluruh

dan atmosfer yang mengarahkan restoran itu untuk

menawarkan menu yang sesuai dengan tema yang ada.

 



9

(d) Celebrity Restaurants

Celebrity restaurant adalah restoran yang dimiliki oleh artis.

Contohnya Fashion café di New York, yang mengundang tamu

untuk menyaksikan peragaan busana dari seluruh dunia.

(e) Steak Houses

Pada umumnya restoran ini lebih mengutamakan penjualan

steak. Tetapi ada juga beberapa restoran yang memberi

tambahan menu seperti ayam dan ikan untuk lebih menarik

pelanggan.

2) Casual Dining and Dinner House Restaurants

Restoran yang termasuk dalam kategori ini adalah Family Restaurants,

Ethnic Restaurants, Specialty Restaurants, dan Quick-Service atau

Fast-Food Restaurant.

(a) Family Restaurants

Family restaurants berkembang dari restoran dengan gaya coffee

shop. Restoran ini kebanyakan didirikan oleh keluarga. Family

restaurant biasanya menawarkan menu, pelayanan sederhana, dan

tidak formal.

(b) Ethnic Restaurants

Biasanya dioperasikan oleh pemilik sendiri. Pemilik dan keluarga

menyediakan sesuatu yang berbeda untuk makan malam dan rasa

yang khas sebagai latar belakang dari etnik yang sama. Tradisional

etnik restoran tumbuh dari berbagai macam kelompok imigran.
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(c) Specialty Restaurants

Restoran ini memiliki keistimewaan tersendiri dari macam-macam

makanan khusus yang selalu berdasarkan tema khusus. Contohnya

Chinese food. Biasanya juga dilengkapi dengan minuman

beralkohol.

(d) Quick-Service atau Fast-Food Restaurants

Restoran ini menawarkan menu-menu istimewa yang terbatas

seperti hamburger, macam-macam makanan kecil / snack, dan

menu-menu yang memungkinkan untuk dibawa pergi. Restoran ini

membuat konsumen merasa mudah untuk membuat keputusan

dalam memilih makanan. Restoran ini menggunakan bahan-bahan

yang ekonomis sehingga harga yang ditawarkan murah.

c. Jenis-Jenis Pelayanan

Menurut Lillicrap (2002: 11), pada dasarnya pelanggan yang memasuki

area food service akan memesan makanan dan minuman pilihannya

kemudian makanan dan minuman akan dihidangkan. Dengan ini terdapat 5

jenis tipe pelayanan, yaitu:

1) Table service adalah suatu sistem pelayanan dimana para tamu

duduk di kursi menghadap meja makan, kemudian makanan dan

minuman disajikan kepada tamu langsung oleh waiter / waitress.

2) Assisted service adalah suatu sistem pelayanan dimana para tamu

yang datang biasanya duduk di depan counter. Makanan dan

minuman yang telah siap akan disajikan di atas counter. Biasanya

disajikan oleh waiter, waitress, atau langsung juru masaknya. Yang
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dimaksud counter disini yaitu meja panjang yang membatasi dua

ruangan yaitu ruangan dapur dengan ruangan restoran.

3) Self-service adalah pelayana restoran dimana semua makanan

secara lengkap baik dari makanan pembuka sampai makanan

penutup telah ditata dengan rapi di atas meja prasmanan dan para

tamu bebas mengambil sendiri hidangannya sesuai dengan selera.

4) Single point services adalah sistem pelayanan dimana tamu

langsung memesan makanan, minuman, dan langsung melakukan

pembayaran di counter yang disediakan. Contohnya take away,

food court, dll.

5) In situ service adalah pelayanan dimana makanan dan minuman

dipesan dan siap langsung dibawa pulang. Contohnya room

service, home delivery, dll.

2. Wine

a. Pengertian Wine

Menurut Julyan (2002: 21), wine dapat didefinisikan sebagai:

“Wine is the alcoholic beverage obtained from the juice of

freshly gathered grapes, the fermentation of which is carried out in

the district of origin according to local tradition and practice.”

Dengan arti wine adalah minuman beralkohol yang didapatkan dari

perasaan buah anggur yang fermentasinya umumnya tergantung pada

tradisi dan kebiasaan daerah anggur tersebut ditanam.
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b. Sejarah Wine

Awalnya berasal dari daerah Mesopotamia, wine kemudian tersebar

ke seluruh dunia. Wine dihasilkan dengan cara tidak disengaja,

diceritakan pada suatu hari para wanita Mesopotamia memetik buah

anggur dan dikumpulkan dalam sebuah tong besar, alhasil buah

anggur yang berada paling bawah tergencet dan pecah, bersamaan

dengan itu jadinya jus buah anggur yang menggenang di bagian

bawah tersebut. Jus buah anggur ini kemudian bercampur dengan ragi

alami yang terdapat di bagian luar kulit buah anggur dan mengalami

proses fermentasi alami, setelah beberapa hari kemudian minuman

wine telah siap untuk diminum.

Bukti arkeologi menunjukkan bahwa produksi paling pertama

anggur (wine), yang dibuat oleh anggur fermentasi berlangsung di

lokasi di Georgia, Iran, dan Amrnia yang dimulai dari awal 6000 SM.

Bukti tertua produksi anggur terdapat di Eropa pada 4500 SM yang

berasal dari situs arkeologi di Yunani.

c. Kategori Wine

Menurut Jackson (2008: 6), wine diklasifikasikan menjadi tiga

kategori, yaitu:

1) Still Table Wines

Still table wines dibagi menjadi tiga berdasarkan warna, yaitu red

wine, white wine, dan rose wine.
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2) Sparkling Wines

Sparkling wines dikategorikan berdasarkan metodi produksinya.

Ada tiga teknik dasar dalam metodi produksinya, yaitu tradisional

(Champagne), transfer, dan bulk (Charmat).

3) Fortified Wines

Fortified wines biasa disebut sebagai appetizer dan dessert wines.

d. Jenis-Jenis Wine

Menurut Jackson (2008: 211), ada beberapa jenis minuman anggur

yaitu, Red Wine, White Wine, Sparkling Wine, Sweet Wine, dan

Fortified Wine:

1) Red Wine adalah wine yang dibuat dari anggur merah. Beberapa

jenis anggur merah yang terkenal di kalangan premium wine di

Indonesia.

2) White Wine adalah wine yang dibuat dari anggur putih. Beberapa

jenis anggur hijau yang terkenal di kalangan premium wine di

Indonesia adalah chardonnay, sauvignon blanc, semillion,

Riesling, dan chenin blanc.

3) Rose Wine adalah wine yang berwarna merah muda atau merah

jambu yang dibuat dari anggur merah namun dengan proses

ekstraksi warna yang lebih singkat dibandingkan dengan proses

pembuatan Red Wine. Di daerah Champagne, kata Rose Wine

mengacu pada campuran antara White Wine dan Red Wine.
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4) Sparkling Wine adalah wine yang mengandung gula sisa hasil

fermentasi (residual sugar) sehingga membuat rasanya menjadi

manis.

5) Fortified Wine adalah wine yang mengandung alcohol lebih tinggi

dibandingkan dengan wine biasa (antara 15% hingga 20,5%).

Kadar alkohol yang tinggi ini adalah hasil dari penambahan spirit

pada proses pembuatannya.

3. Grill

a. Pengertian Grill

Menurut Purviance dan McRae (2001: 2), grill adalah memasak

makanan dengan panas radiasi yang tinggi dan langsung. Sumber

panas biasa berada di bawah makanan yang sedang dimasak atau

panas berasal dari bawah makanan. Istilah grill banyak dikenal di

Eropa, sedangkan di Amerika istilah ini sering dikenal dengan

broiling tetapi proses masaknya sama. Alat yang biasa digunakan

untuk grill dilengkapi dengan jeruji kawat. Jeruji ini berfungsi sebagai

penahan makanan yang sedang dimasak juga berfungsi untuk

membuat makanan yang lebih gosong berbentuk jeruji dan

kegosongan inilah yang memberi tanda auntentik yang menunjukkan

makanan tersebut memang di grilled.

b. Syarat-Syarat Teknik Grilling

1) Daging yang akan dipanggang harus dipilih terlebih dahulu,

biasanya yang lembut, dan sudah dipotong menurut porsinya.
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2) Suhu api harus tinggi, biasanya 288 derajat celcius sampai 982

derajat celcius / minimal 149 derajat celcius sampai 177 derajat

celcius.

3) Jeruji kawat atau lempengan besi juga harus dalam keadaan panas,

bersih, dan sudah diolesi dengan minyak untuk mencegah

kelengketan pada saat dipanggang.

4) Hasil akhir makanan yang di grilled pada umumnya berwarna

coklat dan renyah di bagian luar.

4. Jenis Menu

Menurut Kotschevar dan Withrow (2008: 66), jenis menu dapat dibedakan

menjadi 6 yakni:

a. Table d’hote

Table d’hote berarti meja dari pemilik rumah (table of the host),

sehingga pada mulanya istilah ini merupakan sebutan bagi makanan

yang dihidangkan di atas meja pemilik rumah apa adanya, ketika pada

zaman dahulu tidak ada hotel jadi orang-orang yang ingin beristirahat

harus tinggal di rumah penduduk setempat. Menu ini

mengelompokkan beberapa produk makanan bersamaan dengan satu

harga. Seringkali menu ini dikombinasikan dengan menu à la carte.

b. À La Carte

Secara literal à la carte berarti dari kartu (from the card). Menu ini

menawarkan makanan terpisah dengan harga yang terpisah pula.

Semua makanan dari pembuka, makanan utama, sampai makanan

penutup dipesan secara terpisah sehingga tamu dapat memilih apa
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yang mereka inginkan. Menu ini seringkali meliputi banyak jenis

makanan sehingga berakibat pada meningkatnya jumlah pembayaran

oleh tamu (average check) dan dianggap sangat menguntungkan bagi

operasi komersial. Menu À la Carte populer di restoran fast food,

snack bar, dan kafetaria dan kadang di restoran table service.

c. Du Jour

Menu ini meliputi kelompok produk-produk yang disajikan hanya

untuk hari itu. Hal ini sesuai dengan arti kata du jour yakni khusus

untuk hari itu (of the day). Seringkali menu ini digabungkan dengan

menu à la carte dan menu table d’hote. Salah satu teknik untuk

meningkatkan keuntungan dengan menawarkan spesial hari itu (daily

special) yang menggunakan bahan yang dibeli dengan harga diskon

atau bahan yang sudah mendekati tanggal kadaluarsa.

d. Cyclical Menu

Menu ini berarti beberapa menu yang ditawarkan dengan rotasi

periode waktu tertentu. Periode waktu dalam merubah menu yang

ditawarkan bervariasi dari 3 hari, 1 minggu, 1 bulan, atau 4 kali

setahun mengikuti musim yang berganti, sesuai dengan keperluan

institusi yang menganut jenis menu ini. Sebagai contoh sebuah kapal

pesiar dapat menawarkan tujuh jenis menu untuk perjalanan berdurasi

tujuh hari, setelah itu menu yang disediakan kembali lagi ke awal.

Menu jenis ini dapat menciptakan efisiensi ketika direncanakan dengan

utilisasi produk yang baik.
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e. Limited Menu

Menu ini merupakan menu dimana pilihan dibatasi dengan cara

tertentu. Cafe dan Quick service juga menggunakan menu jenis ini.

Pengaturan biaya merupakan keuntungan dari jenis menu ini. Jenis

menu ini bukanlah konsep yang baru, sebuah restoran di Paris yang

beroperasi dari tahun 1729 sampai 1800an hanya menawarkan satu

menu makanan, yaitu ayam yang dimasak dengan berbagai cara.

f. California Menu

Menu ini disebut demikian karena berasal dari california, yang

menawarkan makan pagi, snack, makan siang, dan makan malam

secara bersamaan sepanjang hari. Banyak menu room service hotel

didasarkan pada desain menu ini.

5. Jenis-Jenis Desain

Menurut Baraban & Durocher (2010: 34), ada beberapa jenis-jenis desain

yaitu:

a. Pragmatic design

Desain yang didasarkan pada penggunaaan bahan bangunan dan

dilakukan dengan coba-coba (trial and error), sampai tercipta suatu

bentuk bangunan yang sesuai dengan tujuan perancang.

b. Iconic design

Desain yang menggunakan bentuk-bentuk yang secara historis telah

diterima oleh masyarakat. Jenis dan konstruksi bangunan merupakan

repetisi dan modifikasi dari bangunan-bangunan yang mengandung

unsur-unsur simbol, tradisi, mitos, dan kebudayaan tertentu.
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c. Analogical Design

Desain yang didasarkan atas analogi tertentu. Analogi yang digunakan

bisa menggunakan hal-hal dalam arsitektur atau di luar arsitektur

(bentuk-bentuk alam).

d. Canonic Design

Desain yang menggunakan sumbu-sumbu grid yang membentuk suatu

modul desain dan konstruksi. Setelah bentuk dan ukuran ruang tercipta

baru kemudian menggunakan sistem proporsi yang diinginkan.

Menurut Beckett (2002: 5), dapat dimengerti bahwa ada metode lain untuk

mengkombinasikan makanan dan wine berdasarkan tipe makanan dan bagaimana

cara makanan tersebut dimasak. Cara masak yang berbeda akan membuat rasa

makanan yang keluar juga berbeda walupun bahan utama yang dimasak itu sama.

Misalnya jika makanan dimasak secara boiled, steamed, atau microwave, akan

dibutuhkan wine yang lebih ringan jika dibandingkan makanan yang dimasak

secara grilled, roasted, atau barbequed.

Retro Wine and Grill termasuk dalam jenis Full-Service Restaurants

yang dikategorikan dalam Casual Upscale Restaurants yang merupakan tipe

restoran yang menawarkan tema unik dimana terlihat dalam desain menu, desain

interior, dan juga eksterior dari gedung. Jenis pelayanan yang digunakan oleh

Retro Wine and Grill adalah table service, dimana para tamu duduk di kursi

menghadap meja makan, dan langsung dilayani oleh waiter / waitress yang

dimulai dari kegiatan seperti menyapa tamu, menanyakan jumlah tamu yang

datang, mengantar tamu ke meja, sitting the guest, memberikan menu, taking

order, mengantarkan pesanan makanan dan minuman tamu yang sudah siap, clear
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up, memberikan bill, memberikan kembalian (apabila ada), dan mengucapkan

terima kasih.

Jenis menu yang digunakan oleh Retro Wine and Grill adalah a la carte

dimana menu ini menawarkan makanan dan minuman secara terpisah serta

dengan harga yang terpisah juga. Semua makanan dari makanan pembuka,

makanan utama, sampai makanan penutup dipesan secara terpisah sehingga tamu

dapat memilih apa yang mereka inginkan dan jenis desain yang digunakan oleh

Retro Wine and Grill termasuk dalam iconic design dimana retro merupakan

suatu kebudayaan tertentu yaitu pada masa lampu atau tradisi masa lalu.

Retro Wine and Grill merupakan suatu restoran yang memiliki konsep

retro classical dengan suasana seperti kembali ke tahun 1970an, kualitas makanan

dan minuman yang baik. Nama retro dipilih karena konsep yang ditampilkan

adalah retro dengan desain bangunan, interior yang bergaya kuno, dan mengajak

para pengunjung seperti kembali ke masa lalu. Wine dipilih karena pada umumnya

makanan western dipadukan dengan jenis minuman wine, dan merupakan menu

minuman utama yang disajikan dalam restoran ini. Menggunakan nama Grill

dikarenakan menu utama yang disajikan adalah grilled. Restoran retro wine and

grill ingin memberikan pengalaman masakan western yang berkualitas, suasana

seperti kembali ke masa lalu, perasaan relax dengan ditemani oleh musik jazz dan

blues, dan pelayanan yang terbaik untuk para tamu yang datang.

Retro Wine and Grill akan menyajikan makanan dan minuman yang

berkualitas, servis yang baik, dan didukung dengan suasana yang nyaman dan

terdapat live music sebagai pelengkap hiburan.

 




