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BAB I 
 

PENDAHULUAN 

 

A. Gagasan Awal 

Pariwisata merupakan sebuah usaha yang sedang berkembang 

dengan menggerakan atau mendorong konsumen. Pariwisata juga 

merupakan industri terbesar di dunia dan merupakan kumpulan dari 

beberapa industri. Menurut Walker (2009: 37): 

“Tourism is a dynamic, evolving, consumer-drive force and is 
the world’s largest industry, when all its interrelated components are 
placed under one umbrella: tourism, travel; lodging; convention, 
exposition, meetings, events; restaurant, managed services; assembly, 
destination and event management; and recreation.” 

 
Di dalam komponen pariwisata terdapat Restoran. Bisnis restoran 

merupakan bisnis yang memerlukan gairah yang sangat tinggi, kerja keras, 

dedikasi, pengorbanan dan kesabaran. Untuk membuka bisnis restoran 

yang sukses, diperlukan pengetahuan tentang dasar-dasar perhitungan, 

kemampuan untuk berinteraksi dengan masyarakat, mengerti tentang 

pemasaran, kesabaran dalam melayani tamu, dan beberapa pengetahuan 

tentang kuliner (Wade, 2006: 11).   

  Ada banyak alasan mengapa banyak orang memilih untuk terjun ke 

dalam dunia bisnis restoran seperti dijelaskan menurut Wade (2006: 13), 

beberapa orang ingin menjadi atasan, sebagai pemenuhan impian 

mempunyai bisnis sendiri, karena kehilangan suatu pekerjaan, mungkin 

juga karena memiliki talenta yang jelas dan mempunyai kesempatan untuk 

memodali talenta tersebut.  
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  Melihat perkembangan dalam bisnis makanan dan minuman yang 

pesat, merupakan salah satu faktor untuk membuat rencana bisnis yang 

berhubungan dengan makanan atau minuman. Faktor penduduk menjadi 

salah satu faktor yang mendukung tempat terjadinya bisnis. Berikut tabel 

pendapatan regional berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto 

(PDRB) per kabupaten / kota. 

TABEL 1 
Produk Domestik Regional Bruto per Kapita (000 Rp) 

Wilayah 2010 *) 2011*) 
Kepulauan Seribu 263 015 259 726 
Jakarta Selatan 140 928 103 615 
Jakarta Timur 61 990 61 215 
Jakarta Pusat 251 814 283 985 
Jakarta Barat 64 078 63 275 
Jakarta Utara 111 238 109 847 

Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta (2010) 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah nilai pasar semua 

barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu wilayah pada periode tertentu. 

PDRB merupakan salah satu metode untuk menghitung pendapatan suatu 

wilayah. Dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto didominasi oleh 

Jakarta pusat dengan 283.985 pada tahun 2010. Dari data tersebut, bisa 

dilihat bahwa kawasan pusat kota memiliki pendapatan tertinggi dan 

menjadi daya tarik tersendiri untuk membuat rencana bisnis. Dengan 

banyaknya perkantoran, hotel, apartemen, dan pusat perbelanjaan kawasan 

Jakarta pusat menjadi salah satu tempat yang cocok untuk rencana bisnis 

restoran atau café.  

Pusat perbelanjaan atau biasa disebut dengan Mal menjadi pilihan 

dalam rencana bisnis ini. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, Mal 

adalah sebuah bangunan besar atau serangkaian yang saling terhubung, 
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mengandung berbagai toko ritel dan terdapat juga didalamnya restoran. 

Dengan didukung dengan berbagai macam toko ritel seperti toko 

swalayan, butik dan lain sebagainya mal merupakan tempat yang 

berpotensi untuk membuka usaha resotoran maupun café.  

 Berikut tabel hasil survei yang menjadi pendukung mengenai laju 

pertumbuhan ekonomi menurut lapagan usaha daerah Jakarta Pusat. 

TABEL 2 
Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha Jakarta Pusat 
Lapangan usaha 2006 2007 2008 2009 2010 
Industri Pengolahan 4,85 4,72 4,13 0,34 3,55 
Listrik, gas & air bersih 4,94 5,02 5,97 5,93 6,84 
Perdagangan, hotel & restoran 5,89 6,58 6,58 5,45 7,54 

      Sumber: BPS Jakarta Pusat (2010) 

Pada tabel ke 2 ini dapat dilihat bahwa laju pertumbuhan ekonomi 

khususnya dalam bidang restoran meningkat cukup tinggi, yaitu sebesar 

3,21% dari tahun 2009 ke tahun 2010. Menurut Walker (2011: 50) Coffee 

Shop atau biasa dikenal Café adalah bagian dari restoran yang lebih mudah 

dipahami. 

Café adalah usaha yang sangat berpotensi berkembang saat-saat ini. 

Bisnis café terus berkembang pesat, banyak sekali konsep yang ditawarkan 

café untuk memenuhi kepuasan konsumen (Walker, 2011: 50). French 

Dessert adalah jenis makanan manis yang berasal dari Negara Perancis. 

French Dessert sering disebut sebagai seni makanan Perancis karena dari 

sisi pembuatannya yang tipis, berlapis-lapis dan kaya (banyak komponen 

didalamnya). French Dessert juga merupakan sejarah pertama dikenalnya 

makanan manis di dunia. (Hanneman, 2007: 2). Atas dasar itulah The 

Herdi’s Pâtisserie didirikan.  
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The Herdi’s Pâtisserie adalah sebuah restoran dengan konsep café 

yang menghidangkan berbagai macam menu French Dessert mulai dari 

Opera cake, Chocolate Souffle, French crème brulee, Choux, dan 

Macarons. Didampingi dengan berbagai macam menu minuman seperti 

Coffee, Tea, Chocolate, dan Soft drinks. French dessert adalah kue khas 

negara Perancis, dimana memiliki teknik pembuatan yang unik dan terus 

dimodifikasi (Hanneman, 2007: 4). Setelah French dessert memiliki 

berbagai macam menu hidangan manis, barulah dikembangkan lagi oleh 

Negara-negara lainnya seperti Italia, Belanda dan hingga sekarang ini 

hampir semua Negara memiliki berbagai macam ragam makanan manis.  

The Herdi’s Pâtisserie berlokasi di Mall Grand Indonesia 

Shopping Town. Grand Indonesia, salah satu mal terbesar di Indonesia 

menawarkan pengalaman berbelanja dan hiburan tingkat internasional bagi 

para pengunjung, seperti para eksekutif dan fashionista Jakarta. Dengan 

total pengunjung 1,3 juta pengunjung dalam sebulan, membuat Grand 

Indonesia hopping Town sebagai salah satu mal dengan pengunjung 

terbanyak di Indonesia (Quick news, 2012). 

 

B. Tujuan Studi Kelayakan Bisnis 

Tujuan dari studi kelayakan bisnis menurut Walker (2011: 418) 

adalah : 

“A good business plan will not only improve the chances of 
operational success, but also assist in obtaining financing, in 
communicating to potential investors, and in serving operational 
purposes.” 



	   5	  

Yang dimaksud oleh Walker adalah bahwa rencana bisnis yang baik tidak 

hanya akan meningkatkan kemungkinan peluang keberhasilan operasional, 

tetapi juga membantu dalam memperoleh pembiayaan, dalam 

berkomunikasi dengan calon investor, dan dalam melayani tujuan operasi. 

Terdapat dua tujuan dalam studi kelayakan bisnis yaitu tujuan utama dan 

sub tujuan.  

1. Tujuan Utama (Major Objective) 

Tujuan utama dari studi kelayakan bisnis ini adalah untuk 

mendapatkan profit dan melihat peluang kembalinya modal dalam 

pemembuat usaha dalam jangka waktu tertentu. Melihat aspek-aspek 

yang memiliki hubungan dan dampak bagi proyek ini, dan juga 

melihat pengaruh terhadap tingkat keberhasilan proyek di masa yang 

akan datang. 

2. Sub Tujuan (Minor Objective) 

a. Untuk menciptakan lapangan kerja baru 

b. Untuk mengetahui kebutuhan masyarakat sekitar melalui analisis 

permintaan dan penawaran sehingga dapat menentukan target 

pasar yang dituju. 

c. Untuk mengetahui berapa banyak modal yang diperlukan, untuk 

menentukan perkiraan biaya operasional, dan menentukan 

perkiraan pendapatan usaha yang akan didapat setelah usaha 

berjalan untuk waktu tertentu. 
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C. Metedologi 

Proses pengumpulan data merupakan suatu aspek yang penting 

dalam upaya menghasilkan studi kelayakan bisnis yang akurat dan dapat 

dipercaya. Sekaran dan Bougie (2013: 113) menjelaskan: 

“Data can obtained from primary or secondary sources. 
Primary data refer to information obtained first-hand by the researcher 
on the variables of interest for the specific purpose of study. Secondary 
data refer to information gathered from sources that already exist.” 

 
Ada beberapa metode pengumpulan data yang digunakan dalam 

penyusunan studi kelayakan, antara lain: 

1. Data Primer 

Data primer merupakan data informasi yang didapat langsung oleh 

sumber utama (Sekaran dan Bougie, 2013: 36). 

a. Metode Survei Kuesioner 

Kuesioner menurut Sekaran & Bougie (2013: 147): 

“A questionnaire is a performulated written set of questions to 
which respondents record their answers, usually within rather closely 
defined alternatives.” 

 
Kuesioner merupakan formula yang ditulis dalam bentuk 

pertanyaan di mana responden menyimpan jawaban mereka. Jenis 

kuesioner yang akan disebarkan adalah personally administered 

questionnaires, yaitu kuesioner yang diisi ditempat ketika peneliti 

menyerahkan langsung kepada responden. Metode ini dipilih 

karena peneliti dapat menjelaskan mengenai tujuan dari pembagian 

kuesioner secara langsung kepada responden, dan responden dapat 

menanyakan apabila terdapat hal yang kurang jelsa sehingga tidak 

terjadi abiguitas. Data yang diperoleh akan menjadi bahan dasar 
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dalam menentukan minat dan respon pasar pada usaha The Herdi’s 

Pâtisserie. 

Dalam melakukan metode survey dengan kuesioner, agar data yang 

diperoleh sesuai dengan sasaran yang diinginkan, maka dilakukan 

sampling. Menurut Sekaran & Bougie (2013: 240) pengertian 

sampling adalah, 

“The Process of selecting the right individuals, objects, or 
events as representatives for the entire population is known as 
sampling.” 

 
Populasi yang digunakan untuk sampling studi kelayakan bisnis ini 

adalah pengunjung Grand Indonesia Shopping Town. 

Terdapat dua jenis rancangan sampling, yaitu probability sampling 

dan nonprobability sampling (Sekaran & Bougie 2013: 245). 

Probability sampling adalah elemen dari populasi yang telah 

diketauhi tidak memiliki peluang untuk menjadi subjek atau 

sample. Sedangkan, Nonprobability sampling adalah elemen yang 

tidak diketahui atau diprediksi memiliki kesempatan untuk dipilih 

menjadi subjek (Sekaran & Bougie 2013: 245). Dipilih 

nonprobability sampling sebagai rancangan sampling bagian studi 

kelayakan bisnis ini. Metode yang digunakan dalam kuesioner ini 

adalah metode Convinience Sampling yaitu dengan memilih 

responden berdasarkan kemudahan, dengan menyusun pertanyaan 

yang akan dijawab oleh responden dan pengambilan sampel 

dilakukan secara subyektif (Sekaran dan Bougie, 2013: 252). 
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b. Metode Observasi 

Observasi dirancang untuk melihat dan mengawasi secara langsung 

pesaing-pesaing yang ada dari segi kelebihan dan kekurangan yang 

dimiliki, dan sebagai tolak ukur usaha restoran dan café yang ada 

di daerah sekitar wilayah bisnis (Sekaran dan Bougie, 2013: 130). 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data atau informasi yang didapat dari dokumen-

dokumen yang sudah tersedia (Sekaran dan Bougie, 2013: 36). 

Sehingga tidak diperlukan lagi penelitian tambahan. Data-data tersebut 

bisa diperoleh dari: 

a. Website / Internet 

Pengambilan data yang dilakukan menggunakan internet sebagai 

sumber informasi. 

b. Kepustakaan 

Pengambilan data melalui perpustakaan dengan mengumpulkan 

buku-buku dan mengambil teori yang ada di dalam buku tersebut. 

c. Badan Pusat Statistik 

Pengambilan data penduduk dan badan usaha yang terdapat di area 

Jakarta  untuk membantu mendapatkan data yang sebenarnya. 

d. Referensi 

Buku-buku yang ada di dalam perpustakaan. 
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D. Tinjauan Konseptual Bisnis Terkait 

1. Sejarah Restoran 

 Sejarah restoran bermula pada abad ke 18 di Perancis. Kata 

Restoran diambil dari bahasa Perancis yaitu “restaurer” yang berarti 

untuk mengisi ulang. Terdapat dua orang di Perancis yang mempunyai 

dampak besar dalam perkembangan restoran. Yang pertama adalah 

Boulanger pada tahun 1765. Boulanger ini membuka tempat makan 

yang diberi nama Restaurants atau Bouillons restaurants (Walker, 

2011: 7).  

Restoran pertamakali disebut dengan “public dining room” di 

Perancis. Sepanjang sejarah Perancis telah memegang peran penting 

dalam pengembangan restoran. Restoran pertama kali dirancang 

dengan penyusunan buku menu dan dihidangkan diatas sebuah meja 

kecil dengan kursi. Ditemukan tahun 1782 oleh Beauvilliers. Restoran 

dikenal dengan nama Grand Traverne de Londres (Walker, 2011: 7). 

2. Pengertian Restoran 

 Pengertian Restoran menurut Walker (2009: 202) adalah:  

 “Restaurant are a vital part of our everyday lifestyle; because 
we are a society on the go, we patronize them several times a week to 
socialize, as well as eat and drink.” 
 

Restoran dikatakan sebagai suatu bagian penting dari gaya hidup 

setiap hari. Karena manusia bagian masyarakat yang bersosialisasi 

beberapa kali dalam satu minggu, seperti makan dan minum. Restoran 

menawarkan tempat yang santai dan nyaman untuk sekelompok orang 

atau keluarga, teman, teman sekerja, asosiasi bisnis, untuk 
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mengembalikan tenaga sebelum balik kepada rutinitas. Sesungguhnya, 

kata restoran disimpulkan sebagai kata beristirahat.  

 Pengertian Café menurut Matzen & Harrison (2012: 7-8) 

“Cafés are the European model of coffee bars. They typically 
focus on liquid coffees (not bean sales) and often serve both lunch and 
dinner  i tems .  Somet imes  they  are  licensed and, in fact, could be 
considered restaurants. As such, they are a concept out-side the scope 
of this book.” 
 

Café adalah model dari coffee bar di Negara Eropa. Biasanya fokus 

kepada minuman berjenis kopi (bukan biji kopi) dan menyajikan 

menu untuk makan siang dan makan malam. Café terkadang memiliki 

izin untuk dianggap sebagai restoran. 

3. Penggolongan dan Klasifikasi Restoran 

Ada beberapa tipe dari restoran (Walker, 2011: 25-59). Klasifikasi dari 

tipe restoran tersebut adalah: 

1. Chain or Independent (indy) and franchise restaurants 

a. Chain restaurant. Memiliki keuntungan yaitu, mudah dikenal 

oleh masyarakat, pemasaran besar dan berpengaruh, 

berpengalaman dalam mengembangkan sistem, mendapat 

potongan harga dalam pembelian barang (Walker, 2011: 25). 

b. Independent restaurant. Cenderung mudah untuk dilaksanakan. 

Memerlukan modal, pengetahuan tentang operasi restoran dan 

keinginan kuat untuk sukses (Walker, 2011: 25). 

c. Franchise Restaurant. Pilihan ini biasanya berguna bagi yang 

belum memiliki pengalaman dalam bisnis restoran dan 

mengambil risiko yang lebih kecil dari pada membuka restoran 

sendiri (Walker, 2011: 26). 
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2. Quick Service Restaurant (QSR) 

Pertamakali diperkenalkan pada tahun 1870. Dimana orang 

Amerika seringkali terburu-buru dan lebih memilih sesuatu yang 

cepat. Tantangan untuk layanan cepat ini adalah memiliki 

karyawan dan produk yang mampu melayani tamu sebanyak 

mungkin dalam waktu singkat (Walker, 2011: 34). 

3. Quick Casual Restaurant or Fast Restaurant 

Mengisi kekosongan antara Quick service dengan Casual dining. 

Menggunakan bahan-bahan berkualitas tinggi, pesanan dibuat 

langsung sehingga lebih segar, pilihan menu sehat, dengan format 

melayani diri sendiri, dan membawa makanan sendiri (Walker, 

2011: 35). 

4. Family Restaurant 

Ini merupakan restoran yang dikelolah olah keluarga. Berada pada 

lokasi yang mudah dijangkau, memiliki menu yang sederhana dan 

pelayanan yang dirancang untuk menarik keluarga. Beberapa dari 

restoran keluarga juga menjual wine dan minuman beralkohol 

(Walker, 2011: 37). 

5. Casual Restaurant 

Saat ini Casual dining sedang populer, karena sesuai dengan gaya 

hidup masyarakat sekarang yang cenderung lebih santai. Faktor 

yang menentukan seperti jenis makanan, menu bar yang kreatif, 

dekorasi yang sederhana namun nyaman (Walker, 2011: 37). 
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6. Fine Dining Restaurant 

Fine Dining Restaurant mengacu kepada makanan, minuman dan 

pelayanan yang disediakan oleh restoran mahal dan biasanya 

santai. Banyak dari tamu yang datang untuk merayakan hari 

pernikahan atau ulang tahun. (Walker, 2011: 39). 

7. Others 

a. Steak House. Restoran ini merupakan restoran sederhana 

dengan menu terbatas, melayani pasar yang identik dengan 

pemakan steak (Walker, 2011: 40). 

b. Seafood Restaurant. Restoran yang hanya menjual berbagai 

jenis makanan laut seperti udang, ikan, kepiting dan lainnya 

(Walker, 2011: 42). 

c. Ethnic Restaurant. Restoran yang hanya menjual makanan dari 

Negara-negara tertentu (Walker, 2011: 43). 

d. Theme Restaurant. Restoran ini dibuat dengan mengusung 

suatu ide atau tema. Biasanya dibuat lebih menyenangkan atau 

fantasi, mewah atau romantis, aktivitas seperti olahraga, 

pariwisata, jaman-jaman tertentu, hampir semuanya (Walker, 

2011: 47). 

e. Coffee Shop. Coffee Shop pada awalanya diciptakan 

berdasarkan bar-bar Italia dengan tradisi espresso bakar Italia. 

Namun konsep asli itu diubah untuk mencangkup berbagai 

jenis minuman dan gaya kopi sesuai keinginan konsumen 

(Walker, 2011: 50). 
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f. Chef Owned Restaurant. Koki didalam restoran yang memiliki 

restoran. (Walker, 2011: 51). 

g. Centralized Home Delivery Restaurant. Pemasanan makanan 

melalui internet dan pengantaran makanan bisa menggunakan 

menggunakan mobil, motor atau sepeda (Walker, 2011: 58). 

4. Metode Penyajian 

Terdapat bermacam-macam metode dari penyajian dalam industri 

makanan dan minuman (Davis et al., 2008: 224-246). Tipe-tipe 

tersebut yaitu: 

a. Self-service 

Self service adalah metode dimana tamu itu sendiri yang memilih 

makanan, mengambil peralatan untuk makan dan membawa 

makanan tersebut ke dalam ruang makan (Davis et al., 2008: 224). 

b. The Traditional Cafetaria 

Metode ini mengatur tamu untuk membuat satu garis lurus. 

Dimana tamu yang berada di baris awal mengambil nampan dan 

melewati sepanjang meja panjang sembari memilih menu yang 

diminati. Pada akhir dari barisan terdapat meja kasir untuk para 

tamu melakukan pembayaran sebelum membawa makanan keluar 

dari barisan (Davis et al., 2008: 225). 

c. The Free-flow Cafetaria 

Metode ini dirancang berbentuk sebuah persegi cekung, dimana 

terpisah antara makanan panas dengan makanan dingin dan 

terdapat ditengah-tengah ruangan dengan bentuk U yang 
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memudahkan tamu untuk memilih makanan dengan cara memutari 

bagian tersebut (Davis et al., 2008: 226). 

d. The Carousel 

Metode ini dilakukan dengan cara menaruh makanan panas atau 

dingin di atas sebuah rel yang berjalan, lalu tamu akan memilih 

sendiri makanan apa yang diinginkan, lalu menaruhnya diatas 

nampan. Pembayaran dilakukan pada kasir yang terdapat pada sisi 

dari rel tersebut (Davis et al., 2008: 227). 

e. Vending 

Vending dapat diartikan sebagai penjualan melalui mesin. 

Pertamakali mesin ini hanya digunakan untuk penjualan permen 

dan rokok. Tetapi sekarang banyak digunakan untuk penjualan 

makanan kecil dan minuman (Davis et al., 2008: 228). 

f. Client or In-House Operated Service 

Metode ini adalah pelayanan yang disewakan kepada nasabah. 

Pembelian, kontrak sewa, peminjaman, penyusutan mesin, 

pemilihan mesin juga dilakukan oleh nasabah. Biaya instalasi, 

biaya operasi, harga jual juga ditentukan oleh nasabah. Dan semua 

pembayaran dilakukan oleh nasabah (Davis et al., 2008: 233). 

g. Contract Operated Service 

Biasanya perusahaan yang melakukan penjualan melalui mesin 

perlu berhati-hati dalam memilih pemasok. Kontraktor harus 

mengunjungi dan mendiskusikan dengan kedua manajemen dan 
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karyawan cara terbaik untuk memperkenalkan mesin penjualan 

kepada organisasi (Davis et al., 2008: 233). 

h. The Carvery 

Metode ini biasanya menawarkan tiga menu yang dipaketkan 

dengan harga tertentu. Menu pembuka dilayani oleh pelayan. 

Makanan utama dipilih dari carvery counter (bisa berbentuk meja 

panjang ataupun berbentuk U) dan tamu melayani dirinya sendiri. 

Dan terakhir pelayan mengantarkan makanan pencuci mulut, 

seperti makanan pembuka (Davis et al., 2008: 237). 

i. The Buffet 

Metode ini adalah metode modifikasi dari self-service. Pada 

metode ini pelanggan mengumpulkan makanan sendiri, satu per 

satu hingga akhir dari meja tersebut. Tamu bisa menikmati 

makanan sepuasnya. Buffet biasanya menyediakanan makanan 

panas maupun dingin. Pelanggan membayar dengan harga yang 

pasti, biasa dihitung per orang (Davis et al., 2008: 237). 

j. Take away or Take out Service 

Metode ini biasa digunakan oleh restoran cepat saji. Harga yang 

ditawarkan cenderung rendah hingga sedang, dan metode ini 

menjadi populer karena menawarkan makanan ringan dan berat 

dengan cepat. Tamu pun bisa memilih untuk makan ditempat atau 

dibawa pulang (Davis et al., 2008: 238). 
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k. Waiter Service 

Disini pelayan menjadi alat transportasi makanan kepada 

pelanggan baik pada meja makan atau meja bar (Davis et al., 

2008: 240). 

l. Counter or Bar Service 

Metode ini merupakan peralihan antara pelayanan yang dilakukan 

sendiri dengan pelayanan oleh pelayan. Disini pelanggan duduk 

pada meja bar, bisa berbentuk panjang atau berbentuk U. Dilayani 

oleh satu hingga dua pelayanan saja. Pesanan dicatat oleh pelayan 

dibalik meja bar lalu dikirim kepada dapur. Jarak antara meja bar 

dan dapur biasanya tidak terlalu jauh, sehingga mudah diatasi 

(Davis et al., 2008: 240). 

m. Table Service 

Metode ini menggunakan pelayan untuk membawakan makanan 

dalam porsi besar, sehingga pelayan harus menata ulang kembali 

diatas piring sebanyak jumlah tamu yang ada di depan tamu 

(Davis et al., 2008: 241). Terdapat empat perbedaan gaya service 

di dalam table service, diantarnya: 

1. American Service. Makanan sudah diporsikan dan ditaruh pada 

piring dari dapur, pelayan membawa kedalam restoran dan 

ditaruh didepan tamu.  

2. French Service. Persiapan makanan tamu dilakukan didalam 

dapur, ditaruh pada tempat kecil dan dibawa kedalam ruang 
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makan. Lalu proses memasak dilakukan didepan tamu. Setelah 

itu langsung dihidangkan.  

3. The Russian Style. Makanan disiapkan dan diporsikan dari 

dalam dapur ditaruh dalam wadah logam dan dibawa masuk 

ruang makan, setelah itu piring untuk makan malam disiapkan 

di depan tamu dan makanan ditaruh diatas piring tamu. 

4. English Service. Makanan disiapkan di dalam dapur, tetapi 

belum diporsikan. Misalnya saja seperti bebek panggang, 

dipotong di depan tamu, dipisahkan kulit dan dagingnya, lalu 

ditaruh dipiring bersama sayuran, dan piring tersebut di taruh 

di depan tamu.  

n. Banquet Service 

Bisa digunakan hotel besar. Bisa menggunakan American Service 

atau The Russian Style. Keuntungan metode ini adalah mengetahui 

dengan pasti jumlah tamu yang datang, waktu makan yang pasti 

dan harga paket menu sudah jelas (Davis et al., 2008: 242). 

o. Room and Lounge Service 

Metode pelayanan ini biasa ada pada hotel-hotel besar. Tamu bisa 

memesan makanan dari dalam restoran dan diantarkan kedalam 

kamar (Davis et al., 2008: 242). 

p. Car or Drive-in Service 

Pemesanan makanan dilakukan didalam mobil. Terdapat area 

drive-in sehingga tamu bisa memilih untuk makan didalam mobil 

dalam area tersebut atau dibawa pergi (Davis et al., 2008: 243). 
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q. Special Service Arrangement 

Metode ini bisa digunakan pada maskapai penerbangan. Makanan 

dipersiapkan untuk diantar dan diberikan langsung kepada tamu 

(Davis et al., 2008: 244). 

r. Centralize Tray Service 

Bisa untuk layanan pada rumah sakit. Kartu menu diberikan 

kepada pasien terlebih dahulu untuk memilih makanan untuk satu 

hari dari pilihan yang ada pada kartu menu (Davis et al., 2008: 

244). 

s. Trays 

Tray biasa digunakan dalam penyajian makanan dan minuman. 

Pertama untuk alat transportasi antara tamu dengan pelayan. 

Kedua, sebagai alat pengontrol porsi, misalnya saja pada maskapai 

penerbangan. Ketiga, untuk memindahkan makanan yang telah 

selesai ketempat pencucian. Dan yang keempat, sebagai alat 

pemasaran, seperti penempelan logo (Davis et al., 2008: 246). 

5. Klasifikasi Menu 

 Ada dua tipe dari menu (Davis et al., 2008: 146-148). Dari dua tipe 

menu ini bisa disesuaikan dengan banyak hal. 

1. Table de’hote 

Table d’hote berarti makanan dari tuan rumah. Biasanya terbatas, 

menawarkan sedikit menu biasanya tiga hingga empat hidangan, 

pilihan terbatas untuk setiap menunya, harga jual pasti, semua 

makanan siap pada waktu yang telah ditentukan (Davis et al., 
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2008: 146). Banyak penyesuaian Table de’hote yang digunakan 

untuk: 

a. Banquets: menu banquet adalah menu dengan harga pasti, 

biasanya tidak ada pilihan lain untuk tamu.  

b. Buffet: Tipe menu buffet sangat tergantung pada waktu khusus, 

dan harga disesuaikan. Semua menu disiapkan dengan ukuran 

kecil sehingga memudahkan tamu dengan tidak menggunakan 

banyak peralatan makan. 

c. Coffee Houses: Menu yang ada di coffe house lebih modern 

dibandingkan Table d’hote, menu ini biasa digunakan untuk 

hotel dan restoran.  

d. Cyclical menus: Merupakan rangkaian dari menu Table d’hote. 

Misalnya saja tiga minggu dimana akan diulang dengan menu 

yang sama selama empat bulan.  

2. A la Carte 

A la Carte berarti bebas memilih dari menu. Diidentifikasi dari 

lebih besar ukuran dibandingkan dengan Table de’hote dan 

menawarkan pilihan yang lebih menarik, semua makanan telah 

disiapkan untuk dipesan, setiap makanan telah dikenakan harga 

berbeda, biasanya lebih mahal dibandingkan Table de’hote (Davis 

et al.,2008: 148). 

The Herdi’s Pâtisserie merupakan sebuah Café yang menyediakan 

berbagai macam French Dessert atau kue ala Perancis. Mulai dari Opera 

cake, Chocolate Souffle,  French crème brulee, Choux, dan Macarons. 
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Selain menyediakan layanan take out service, The Herdi’s Pâtisserie 

menyediakan layanan untuk dine-in sehingga para pelanggan bisa duduk 

dan menikmati berbagai produk yang dijual di dalam café. Tidak hanya 

itu, The Herdi’s Pâtisserie juga menyediakan menu minuman pendamping 

seperti coffee, tea, chocolate dan soft drink untuk melengkapi kenikmatan 

dine-in di dalam The Herdi’s Pâtisserie. 

The Herdi’s Pâtisserie memiliki keunggulan dibandingkan bakery 

atau cake shop pada umumnya. The Herdi’s Pâtisserie menawarkan 

hidangan yang berasal dari negeri Perancis hadir di Indonesia dengan 

konsep yang berbeda. Pada bagian depan café terdapat show case yang 

menampangkan berbagai macam dessert khas Perancis. Pada bagian 

belakangnya pun terdapat layar LCD yang menayangkan berbagai macam 

produk yang dimiliki oleh The Herdi’s Pâtisserie.  

The Herdi’s Pâtisserie memberikan jenis pelayanan take-out 

service untuk tamu yang membeli makanan atau minuman untuk dibawa 

dan waiter service untuk tamu yang dine-in di dalam café. Jenis menu 

yang ditawarkan oleh The Herdi’s Pâtisserie adalah A la Carte menu 

dimana setiap produk memiliki harga yang berbeda, sehingga tamu bisa 

memilih produk yang ada di dalam menu. 

  




