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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Gagasan Awal 

Dalam beberapa tahun terakhir ini, laju pertumbuhan ekonomi di 

Indonesia berkembang pesat, salah satu industri yang berkembang dalam                                                                                                                                         

pertumbuhan ekonomi di Indonesia ialah industri perhotelan. Menurut 

Walker (2009: 4), industri perhotelan adalah  

The hospitality industry is a fascinating, fun, and stimulating one in which 
to enjoy a career, plus you get compensated quite well and have excellent 
advancement opportunities. 

 
Menurut definisi di atas, industri perhotelan merupakan hal yang 

menarik, menyenangkan, dan dapat menikmati karir, selain itu anda 

mendapatkan kompensasi cukup baik dan memiliki peluang kemajuan yang 

sangat baik.  

TABEL 1 
Laju Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Menurut Lapangan Usaha 

(Milliar Rupiah) 
Lapangan Usaha 2011  2012 2013 

Pertanian, Perternakan dan Perikanan 689,117 851,860 1,168,490 
Pertambangan dan penggalian 317,938 430,032 452,624 
Industri Pengolahan 830,569 1,092,458 1,488,574 
Listrik, gas dan air bersih 340,720 485,427 644,471 
Kontruksi 208,565 267,928 326,298 
Perdagangan, Hotel dan Restoran 770,524 1,113,202 1,518,085 
Pengangkutan dan Komunikasi 632,159 791,381 1,015,396 
Keuangan, Real Estat dan Jasa Perusahaan 560,520 760,889 927,657 
Jasa - jasa 513,397 565,451 690,736 

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia 
 

Menurut Badan Pusat Statistik Indonesia, laju pertumbuhan ekonomi 

di Indonesia dari tahun 2011 sampai tahun 2013 terus mengalami peningkatan 

baik dari industri pertanian, konstruksi, perdagangan dan yang lainnya. Laju 
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pertumbuhan ekonomi tertinggi terdapat pada lapangan usaha perdagangan, 

hotel dan restoran. Laju pertumbuhan ekonomi pada lapangan usaha 

perdagang, hotel dan restoran di tahun 2011 yaitu pada 770.524 milliar 

rupiah, kemudian di tahun 2012 yaitu pada 1.113.202 milliar rupiah, dan pada  

tahun 2013 yaitu pada 1.518.085 milliar rupiah. Pertumbuhan ekonomi yang 

terus meningkat dari tahun ke tahun pada lapangan usaha perdagangan, hotel 

dan restoran, sehingga dari data tersebut dapat dijadikan latar belakang 

penulis dalam membuka rancangan bisnis usaha khususnya restoran. 

TABEL 2 
Jumlah Penduduk DKI Jakarta Berdasarkan Kabupaten pada  

Tahun 2009, 2010, 2012 dan2013 
KABUPATEN 2009 2010 2012 2013 

Kepulauan Seribu 19.587 21.082 22.423 22.713 
Jakarta Selatan 2.159.638 2.062.232 2.118.999 2.141.941 
Jakarta Timur 2.448.653 2.693.896 2.763.091 2.791.072 
Jakarta Pusat 902.216 902.973 902.922 906.601 
Jakarta Barat 2.221.243 2.281.945 2.362.403 2.396.585 
Jakarta Utara 1.471.663 1.645.659 1.692.300 1.711.036 
DKI Jakarta 9.223.000 9.607.787 9.862.138 9.969.948 

Sumber: Badan Pusat Statistik DKI Jakarta(2014) 

Menurut data Tabel 2 menunjukkan jumlah penduduk di DKI Jakarta 

yang semakin meningkat khususnya pada penduduk di daerah Jakarta Utara. 

Penulis memilih untuk membuat usaha restoran di daerah Jakarta Utara, dan 

berdasarkan data di atas dapat mendukung usaha yang dibangun di daerah 

tersebut karena jumlah penduduk yang semakin meningkat dari tahun 2009, 

2010, 2012 dan 2013. Selain itu, usaha yang dibangun dapat mempermudah 

untuk mencari konsumen karena area tersebut berdekatan dengan area  

pemukiman umum dan banyaknya jumlah penduduk di daerah tersebut. 
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TABEL 3 
Jumlah Usaha Pariwisata Bidang Rumah Makan dan Kantin di Jakarta Utara 

Tahun  Jumlah Rumah Makan/Kantin Persentase Pertumbuhan 
2010 637 - 
2011 675 5,96 % 
2012 618 -2,98 % 
2013 1209 89,79% 

Sumber: BPS Jakarta Utara (2014) 

Menurut data Tabel 3 mengenai jumlah usaha pariwisata bidang 

rumah makan dan kantin di Jakarta Utara semakin meningkat khususnya pada 

tahun 2013 dengan angka sangat tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa 

perkembangan restoran di Jakarta Utara sangat baik dan memberikan peluang 

bagi penulis untuk dapat membuka usaha restoran.  

Usaha restoran yang akan dibangun berlokasi di sebuah ruko Crown 

Golf yang terletak di kawasan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara di mana 

kawasan ini merupakan kawasan yang ramai banyak terdapat usaha penyedia 

makanan dan minuman dengan berbagai jenis. Kawasan ini merupakan 

kawasan yang ramai dikunjungi baik oleh anak muda maupun oleh orang tua 

untuk bersantai maupun mengadakan acara kumpul bersama. 

Selain itu dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi pada usaha 

perdagangan, hotel dan restoran, perkembangan jumlah penduduk di Jakarta 

Utara dan perkembangan jumlah rumah makan dan kantin di Jakarta Utara 

dapat dijadikan sebagai latar belakang untuk penulis membuat lapangan 

usaha untuk membangun sebuah restoran di Pantai Indah Kapuk, Jakarta 

Utara. 
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B. Tujuan Studi Kelayakan Bisnis 

Tujuan dari studi kelayakan bisnis ini adalah untuk mengetahui dan 

menganalisis restoran cepat saji yang akan didirikan oleh penulis menjadi 

layak atau tidak untuk dijalankan dengan melihat cara mengelola dari 

berbagai aspek – aspek yang diberikan. 

Tujuan dari studi kelayakan restoran It’s a Burger adalah  

1. Menganalisis bagaimana aspek pasar dan pemasaran, aspek ekonomi, 

sosial, legal dan politik, lingkungan hidup dan teknologi, aspek teknis, 

aspek manajemen dan juga aspek finansial akan restoran It’s a Burger. 

2. Memenuhi permintaan pelanggan terhadap berbagai ragam permintaan 

mengenai food and beverage yang menjadi tempat yang paling sering 

dituju dan menjadi lifestyle masa kini 

3. Menganalisis adanya peluang dan hambatan yang terjadi pada restoran ini 

sehingga penulis dapat mengetahui layak atau tidaknya bisnis ini 

dijalankan. 

Sub Tujuan dari restoran It’s a Burger di daerah Pantai Indah Kapuk, 

Jakarta Utara adalah 

1. Membuka lapangan kerja yang baru sehingga terdapat pekerjaan bagi 

orang – orang di daerah sekitar untuk mendapatkan pengetahuan dan 

pengalaman mengenai industri restoran. 

2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada bidang pariwisata khususnya 

pada bidang food and beverage 
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C. Metodologi 

Untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan pelanggan terhadap 

restoran It’s a Burger maka diperlukan data untuk mengetahuinya yaitu 

dengan cara : 

1. Data Primer 

Menurut Sekaran dan Bougie (2013: 37), data primer adalah: 

Primary data refer to information obtained first-hand by the researcher 

on the variables of interest for the specific purpose of the study 

   Menurut definisi di atas, data primer mendapatkan informasi secara 

langsung dari para responden untuk tujuan khusus dari sebuah penelitian. 

a. Metode Survei dengan Kuesioner 

Menurut Sekaran dan Bougie (2013: 147), kuesioner adalah: 

A preformulated written set of questions to which 

respondents record their answers, usually within rather closely 

defined alternatives. 

Menurut definisi di atas, metode kuesioner ini ditulis untuk 

menjawab pertanyaan responden dan merupakan mekanisme 

pengumpulan data yang efisien. Kuesioner yang dibuat pada 

umumnya untuk mengumpulkan sejumlah besar data kuantitatif.  

Pengumpulan kuesioner dapat dilakukan dengan dua cara 

yaitu:  

1) Personally Administered questionnaries merupakan kuesioner yang 

disebarkan secara langsung kepada responden dan tidak 

membutuhkan waktu lama dalam pengumpulan jawaban. 
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2) Mail and electronic questionnaries merupakan kuesioner yang 

penyebarannya mencakup wilayah geografis yang luas. 

Keuntungan dari metode ini adalah responden dapat mengisi 

kuesioner di rumah dan memiliki waktu yang banyak. Tetapi 

tingkat pengembalian kuesioner rendah dan belum tentu sesuai 

dengan target market. 

Target responden dari pangsa pasar Restoran It’s a Burger 

adalah pelajar/mahasiswa yang memiliki usia di atas 15 tahun. 

Kuesioner disebarkan di daerah Jakarta Utara.  

Menurut Sekaran dan Bougie (2013: 211), skala kuesioner 

adalah sebuah alat atau mekanisme yang digunakan secara individual 

untuk menjawab dan membedakan antara variable yang satu dengan 

lainnya untuk memberikan perhatian khusus pada pembuatan kuesioner. 

Skala yang digunakan untuk pembuatan kuesioner ini adalah Likert 

scale. Likert scale yang dimaksud adalah skala untuk meneliti 

bagaimana kuatnya responden yang setuju dengan pertanyaan 

kuesioner. Pada likert scale digunakan perpaduan antara nominal scale 

dan interval scale. 

Menurut Sekaran dan Bougie (2013: 212), nominal scale adalah 

skala yang digunakan dalam menetapkan subjek pada sebuah kategori 

atau kelompok tertentu. Contohnya adalah pada mengenai aspek 

demografis memiliki pertanyaan seperti pekerjaan, apakah 

pelajar/mahasiswa, wiraswasta, karyawan swasta dan lainnya. Hasil 

analisa dari aspek demografis menggunakan persentase untuk 
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mengetahui masing-masing kategori atau kelompok tertentu mana yang 

tertinggi dari seluruh responden. Hasil analisa ini akan digunakan untuk 

menentukan kelompok yang akan menjadi pangsa pasar dari Restoran 

It’s a Burger. 

Interval scale menurut Sekaran dan Bougie ( 2013: 214), adalah 

skala yang digunakan dengan menggunakan jarak tertentu yang dapat 

menentukan pendapat dari para responden. Skala interval yang 

digunakan sebagai contoh STS untuk responden yang berpendapat 

sangat tidak setuju, TS untuk responden yang berpendapat tidak setuju, 

ATS untuk responden yang berpendapat agak tidak setuju, AS untuk 

responden yang berpendapat agak tidak setuju, S untuk responden yang 

berpendapat setuju dan SS untuk responden yang berpendapat sangat 

setuju. Hasil angka yang didapatkan akan dihitung berdasarkan 

persentase sehingga dapat mengetahui pertanyaan yang memiliki 

responden setuju atau sangat setuju dengan persentase. Skala ini 

digunakan untuk menilai dan menentukan marketing mix yang dimiliki 

oleh restoran It’s a Burger. Penulis membuat variable pertanyaan 

sebanyak 38 pertanyaan yang terbagi ke dalam marketing mix yaitu 

product, price, place, promotion, people, program, packaging dan 

partnership.  

Menurut Sekaran dan Bougie (2013: 244), metode sampling 

adalah proses untuk menyeleksi jumlah yang digunakan untuk sampel 

dari sebuah populasi untuk duji dan dipelajari. Menurut Sekaran dan 

Bougie (2013: 292-293), uji reliabilitas adalah ukuran dasar yang 
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digunakan untuk melihat hasil kuesioner dapat diandalkan atau tidak 

dengan menggunakan cronbach alpha yang merupakan penghitungan 

yang didasarakan pada marketing mix. Jika nilai dibawah 0,6 maka 

hasil kuesioner tidak baik, sedangkan nilai yang berkisar 0,7 dianggap 

dapat diterima dan nilai yang diatas 0,8 sangat baik.  

Menurut Ho (2014: 336), jumlah kuesioner yang valid 

berjumlah 5 kali dari setiap pertanyaan marketing mix yang ada. Penulis 

membuat variable pertanyaan berdasarkan marketing mix sebanyak 38 

pertanyaan sehingga penulis membutuhkan 190 kuesioner. Untuk 

mengurangi adanya kuesioner yang tidak valid atau tidak kembali maka 

penulis menyebarkan sebanyak 250 kuesioner. Responden yang dipilih 

untuk mengisi kuesioner adalah responden yang berusia 15 tahun 

sampai 35 tahun dengan golongan ke atas yang suka melakukan 

sosialisasi di luar rumah lebih dari satu kali dalam seminggu dan yang 

pernah mengunjungi kawasan Pantai Indah Kapuk. 

Kuesioner yang disebarkan terdiri dari tiga bagian, yaitu data 

responden, kondisi pasar dan baur pemasaran. Data responden berisi 

pertanyaan berupa informasi mengenai responden dan memiliki 6 

pertanyaan. Kondisi pasar berisi pertanyaan berupa informasi mengenai 

kunjungan pasar yang dilakukan oleh responden dan memiliki 6 

pertanyaan. Baur pemasaran berisi pertanyaan mengenai marketing mix 

seperti product, price, place, promotion, people, program, packaging 

dan partnership dan memilik 38 pertanyaan.  
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2. Data Sekunder 

Menurut Sekaran & Bougie (2013: 113) data sekunder adalah: 

Secondary data refer to information gathered from sources that already exist. 

Data sekunder merupakan sumber data yang berasal dari sumber 

lain dan sudah siap untuk digunakan. Data sekunder yang didapat berasal 

dari: 

a. Kepustakaan 

Data yang didapat dari buku yang berhubungan dengan industri 

pariwisata. Data yang diperlukan seperti definisi restoran, klasifikasi 

restoran, jenis-jenis service, jenis-jenis menu, definisi sejarah dari 

hamburger, analisa pasar, analisa pesaing, analisa SWOT, matriks five 

forces porter, segmentasi pasar, target pasar, posisi bisnis dalam 

pasar, definisi mengenai aspek managemen seperti pengorganisasian, 

penentuan jumlah karyawan, penjadwalan karyawan, deskripsi 

pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, definisi mengenai seleksi, 

rekruitmen, orientasi, definisi mengenai struktur organisasi dan 

definisi mengenai aspek keuangan seperti laporan arus kas, laporan 

laba rugi, laporan neraca, penilaian investasi, definisi mengenai 

manajemen resiko. 

b. Internet/website 

Data yang didapat dari website yang berhubungan dengan proyek 

akhir seperti: 

1) Peraturan undang-undang yang digunakan adalah 

a) Peraturan mengenai upah minimum provinsi DKI Jakarta 

b) Peraturan mengenai pendaftaran usaha pariwisata 
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c) Peraturan mengenai klasifikasi bahan baku makanan  

d) Peraturan mengenai izin gangguan daerah 

e) Peraturan mengenai hukum hak asasi manusia 

f) Peraturan mengenai penyelenggaraan pendaftaran perusahaan 

g) Peraturan mengenai pemakaian nama perseroan terbatas 

h) Undang-undang mengenai jaminan sosial 

i) Undang-undang mengenai ketenagakerjaan 

j) Undang-undang mengenai pajak pertambahan 

k) Undang-undang mengenai perseroan terbatas 

l) Undang-undang mengenai tata cara perpajakan 

2) Pengetahuan seputar industri pariwisata yang digunakan adalah 

a) Perkembangan industri pariwisata 

c. Badan Pusat Statistik 

Data yang didapat berupa informasi statistik dari suatu propinsi 

tertentu yang berasal dari suatu lembaga khusus yang menyediakan 

berbagai macam data statistik. Data yang diambil berdasarkan buku 

Badan Pusat Statistik atau melalui website badan pusat statistik. Data 

yang didapat berdasarkan badan pusat statistik adalah: 

1) Jumlah penduduk DKI Jakarta menurut kabupaten 

2) Jumlah usaha pariwisata bidang rumah makan dan kantin 

3) Laju pertumbuhan ekonomi di Indonesi menurut lapangan usaha 

4) Perkembangan jumlah penduduk menurut luas wilayah 
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D. Tinjauan Konseptual Mengenai Bisnis Terkait 

1. Pengertian Restoran 

Menurut Jones (2002: 148), restoran adalah 

A restaurant has been defined as an ‘establishment where refreshments 

or meals may be obtained. 

  Menurut definisi di atas, restoran adalah tempat dimana makanan 

atau minuman dapat diperoleh.  

 Menurut Walker (2009: 202), restoran adalah 

Restaurants are a vital part our everyday lifestyles; because we are a 
society on the go, we patronize the several times a week to socialize, as well as 
eat and drink. Restaurant offer a place to relax and enjoy the company of family, 
friends, colleagues, and business associates, to restore our energy level before 
heading off to the next class or engagement. 

 
Menurut definisi di atas, pengertian dari restoran adalah bagian 

yang  penting dalam gaya hidup sehari-hari karena manusia merupakan 

makhluk yang suka berpergian, selain itu sering bersosialisasi dengan 

melakukan kegiatan makan dan minum dalam 1 minggu. Restoran 

memberikan fasilitas untuk berelaksasi dan bersantai bersama keluarga, 

teman, kerabat dan rekan bisnis, untuk menambah energi sebelum 

melakukan aktivitas lainnya. 

2. Sejarah Restoran 

Menurut Walker (2008: 6), sejarah restoran bermula pada awalnya 

di Perancis dan restoran disebut dengan “public dining room”. Pada tahun 

1782 restoran pertama kali dibangun dengan memiliki konsep dengan 

pelanggan yang duduk pada beberapa meja yang disediakan, memilih 

menu yang tersedia dan layanan yang dilakukan diri sendiri, ditemukan 

oleh seorang pria bernama Beauvilliers. Restoran ini disebut Grand 
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Taverne de Londres, tetapi ini bukan merupakan asal muasal terbentuknya 

restoran. 

  M. Beaulanger disebut bapak dari restoran modern. Dia selalu 

menjual sup yang ia jual sampai habis. Dia menamakan sup ini dengan 

nama restorantes (restoratives) dan nama ini merupakan awal dari nama  

restoran. Pada 1782, restoran Grand Taverne de Londres dibuka secara 

resmi untuk pertama kalinya. Setelah kejadian revolusi Perancis pada 

tahun 1794, restoran mulai dibuka dari Atlantic sampai ke Amerika, 

tepatnya New Orleans. Pada 1827, Delmonico merupakan restoran 

pertama kali yang dibangun di New York City. Delmonico merupakan 

restoran terbaik dalam American French Restaurant, setelah terbentuknya 

restoran Delmonico, perkembangan restoran menjadi sangat pesat. 

3. Klasifikasi Restoran 

Menurut Walker (2009: 218-232), klasifikasi restoran dibagi menjadi dua 

yaitu: 

a. Full-Service Restaurants 

Jenis restoran ini memiliki menu makanan utama (main course) lebih 

dari satu lusin dan restoran ini merupakan restoran dengan makanan 

yang harus dimasak dari awal ketika memesan. Jenis-jenis restoran 

dalam Full-Service Restaurants adalah 

1) Fine Dining 

Restoran ini memiliki seleksi yang baik dalam tiap-tiap menu yang 

ditawarkan, pada umumnya memiliki 15 atau lebih makanan yang 

dapat dipesan dan makanan yang dibuat dengan menggunakan 
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bahan yang mentah dan segar. Fine dining restaurants biasanya 

bersifat formal dilihat dari harga yang menengah ke atas, dekorasi 

ruangan yang anggun, dan menu yang berkualitas. Sebagian besar 

dari restoran fine dining dimiliki secara independent dan 

dioperasikan oleh wirausahawan ataupun perekanan. Restoran fine 

dining memiliki ciri khas dengan layanan terbaik yang diberikan 

dan pengalaman yang tak terlupakan kepada tamu restoran, contoh 

Amuz Gourmet, Jakarta. 

2) Theme Restaurants 

Theme restaurants adalah restoran yang mengkombinasikan antara 

dekorasi ruangan, suasana yang dihadirkan dan menu yang 

diberikan. Pada umumnya, restoran ini memiliki menu yang 

terbatas dan unik untuk memberikan pengalaman yang 

mengagumkan bagi para tamu, contoh: Motel Mexicola, Bali. 

3) Celebrity Restaurants 

Restoran ini merupakan restoran yang dimiliki oleh para selebriti 

(public figure). Celebrity restaurants pada umumnya memiliki 

kekuatan yang besar untuk menarik para tamu karena diberikan 

kombinasi yang unggul dari dekorasi, desain, suasana dan 

terkadang adanya kunjungan dari para selebriti, contoh: Meet The 

Beef yang dimiliki Darius Sinathrya dan Donna Agnesia, Jakarta. 

4) Steak Houses 

Steak restaurant merupakan restoran yang memiliki menu khusus 

yaitu daging merah. Beberapa restoran memberikan tambahan 
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menu lain dalam restoran untuk menarik para tamu, contoh: 

Holycow, Jakarta. 

b. Casual Dining and Dinner House Restaurants 

Restoran ini merupakan restoran yang memiliki suasana lebih santai 

dan pada umumnya jenis restoran ini memiliki berbagai tema yang 

unik dan memiliki atmosfer yang kasual. 

1) Family Restaurants 

Restoran ini merupakan restoran yang informal dengan memiliki 

menu yang sederhana dan layanan untuk menyambut keluarga yang 

berkunjung ke restoran, pada umumnya family restaurant terletak 

di daerah pinggir kota. Sebagian besar dari restoran ini dimiliki 

secara pribadi dan dioperasikan oleh sebuah keluarga, contoh: XO 

Suki, Jakarta. 

2) Ethnic Restaurants 

Restoran ini merupakan restoran yang berbeda karena restoran ini 

memiliki ciri khas dari sebuah negara seperti China, Italia, Perancis 

dan lainnya. Restoran dengan memiliki ciri khas dari sebuah negara 

memberikan pengalaman yang berbeda kepada para pelanggan 

dengan menunjukkan atmosfer dari sebuah negara dan makanan-

makanan yang disajikan, contoh: May Star, Jakarta. 

3) Quick-Service Fast-Food Restaurants 

Quick service restaurants adalah restoran yang menyediakan 

makanan dengan cepat selain itu restoran ini memiliki menu yang 
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terbatas. Restoran ini pada umumnya terletak pada lokasi yang 

strategis sehingga mudah dijangkau, contoh: Burger King, Jakarta. 

4) Bakery Café 

Restoran ini merupakan restoran yang berjenis café dan menjual 

roti dengan berbagai jenis, contoh: Gourmand Deli, Hotel St. 

Regis, Bali. 

4. Jenis-jenis Service 

Menurut Chon dan Maier (2010: 196-199), jenis-jenis dari service adalah 

a. Table Service 

Table service adalah layanan yang diberikan dan ditargetkan pada 

segmen menengah ke atas. Layanan berupa penyambutan dari para 

pramusaji, pemesanan makanan dilakukan oleh pramusaji di meja dan 

makanan minuman diberikan langsung ke atas meja para pelanggan, 

contoh: Sangkar Restaurant, Bvlgari Hotel Bali 

b. Buffet Service 

Buffet service adalah layanan yang ditargetkan pada segmen rendah 

sampai menengah dan pada umumnya ditargetkan kepada keluarga. 

Layanan ini merupakan acara khusus dimana para konsumen datang 

ke “buffet table” untuk mengambil makanan dan minuman. Pada 

umumnya layanan ini digunakan pada acara pernikahan dan sunday 

brunch, contoh: D’Café, Hotel Mulia Senayan, Jakarta. 

c. Banquet Table Service 

Banquet table service dilakukan dalam acara untuk sejumlah besar 

konsumen seperti acara khusus ataupun rapat. Layanan ini ditargetkan 
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pada acara keluarga, acara sosial ataupun bisnis. Banquet table service 

memiliki kesamaan dengan table service yang menyajikan makanan 

dan minuman ke atas meja para konsumen, contoh: banquet service 

pada Hotel Ritz Carlton Pacific Place, Jakarta. 

d. Cafetaria Service 

Cafetaria service memiliki target pada segmen masyarakat bagian 

bawah (low) dan sebuah kelembagaan. Cafetaria service dapat 

ditemukan di kantin pada perusahaan dan sekolah. Layanan ini seperti 

buffet service dengan mengambil makanan dan minuman di sebuah 

counter, tetapi yang membedakan ialah pada cafeteria service para 

konsumen membawa dan membersihkan makanan ke area peletakan 

peralatan makan yang kotor (dishing area), contoh: Kantin Karyawan 

di Hotel Four Seasons, Jakarta. 

e. Family-Style Service 

Family-Style service adalah layanan yang memberikan berbagai jenis 

makanan sesuai dengan kuantitas jumlah konsumen enam, delapan, 

dua belas maupun lebih. Restoran ini merupakan restoran etnis karena 

disesuaikan dengan acara makan malam tradisional sebuah keluarga. 

Makanan yang telah dihidangkan di meja, dibagi dari satu orang ke 

orang lainnya, contoh: Ta Wan Restaurant, Jakarta. 

f. Room Service 

Room service merupakan layanan di mana para tamu memesan 

makanan dan meminta menyajikan di kamar tamu. Layanan ini pada 
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umumnya digunakan di hotel, di rumah sakit, contoh: Room service di 

Siloam Hospital, Lippo Karawaci. 

g. Quick Counter Service 

Quick counter service adalah layanan yang diberikan kepada 

masyarakat bagian bawah (low) dan dengan jenis makanan cepat saji. 

Pada operasional ini, para konsumen mengantri pada counter yang 

tersedia untuk memesan dan mengambil makanan. Makanan yang 

disajikan dengan persiapan dan penyajian yang cepat, contoh: Burger 

King, Jakarta.  

h. Traditional Counter Service 

Traditional Counter Service adalah layanan untuk memesan dan 

mengambil makanan atau minuman dengan penyajian yang cepat. 

Selain itu, makanan bisa dibawa pulang, dikonsumsi saat itu juga 

maupun dikonsumsi di meja. Layanan jenis ini pada umumnya 

digunakan pada coffee shop, contoh: Starbucks Coffee, Jakarta. 

i. Take-out Service 

Take-out service adalah layanan yang pada umumnya diterapkan 

untuk para pelanggan yang hanya ingin membawa makanan pulang 

dan dimakan pada saat di rumah. Jenis layanan ini terdapat pada 

restoran, tetapi perbedaannya restoran jenis ini tidak memiliki meja 

untuk para pelanggan mengonsumsi makanan, contoh: Pizza Hut 

Delivery, Jakarta. 



!

! 18!

j. Delivery Service 

Delivery service merupakan layanan yang diberikan dengan 

mengantar makanan yang dipesan oleh para konsumen pada daerah 

atau suatu tempat tertentu. Pada umumnya, layanan ini berkaitan 

dengan sebuah restoran dimana restoran menyediakan delivery 

service, contoh: Domino Pizza, Jakarta. 

k. Carhorp Service 

Carhorp service adalah layanan yang sangat popular di tahun 1940-

1950 pada California. Layanan ini adalah layanan untuk para 

pengendara mobil datang ke restoran dan memarkirkan mobilnya, 

kemudian para pramusaji akan menghampiri para pengendara untuk 

mengambil pesanan dan membawakan kembali makanan kepada para 

pengendara. 

l. Drive-Through Service 

Drive-through service merupakan layanan yang dikembangkan dari 

carhorp service. Perbedaanya ialah para pramusaji tidak menghampiri 

para pengendara satu persatu, tetapi para pengendara mengikuti jalur 

drive-through untuk ke counter pertama dengan memesan makanan, 

counter kedua untuk membayar dan counter ketiga untuk mengambil 

makanan tersebut, contoh: Mcdonald’s Drive Thru, Lippo Karawaci. 
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Menurut Strianese dan Strianese (2003: 54-77), jenis-jenis dari service 

adalah 

a. French Service 

Frenh Service adalah pelayanan di mana semua makanan yang akan 

dihidangkan, kemudian disajikan di meja tamu. 

b. Russian Service 

Russian service adalah pelayanan di mana seluruh makanan 

diletakkan di atas sebuah nampan yang berwarna perak kemudian para 

pramusaji akan menawarkan dan memorsikan makanan kepada setiap 

tamu di depan meja tamu. 

c. American Service 

American service adalah pelayanan di mana seluruh makanan 

diporsikan dan ditata dalam sebuah piring dan dilakukan di dalam 

dapur, sehingga pramusaji membawa makanan tersebut kepada tamu 

yang memesan.  

d. Banquet Service 

Banquet service adalah pelayanan di mana seluruh makanan telah 

dipilih oleh tuan rumah untuk disajikan kepada tamu-tamu sebelum 

para tamu tiba dalam restoran. 

e. Buffet Service 

Buffet service adalah pelayanan di mana makanan dihidangkan dan 

ditata dengan rapi di atas meja prasmanan di dalam restoran sehingga 

para tamu dapat memilih makanan sesuai dengan keinginannya.  



!

! 20!

5. Jenis-jenis Menu 

Menurut Walker (2008: 225-227), jenis-jenis menu adalah 

a. Table d’hote 

Table d’hote adalah menu yang telah disusun dimulai dari soup or 

appetizer, salad, entrée, dan vegetable  dalam sebuah harga yang telah 

ditentukan  

b. Dinner-house menu 

Dinner-house menu adalah menu yang dibedakan berdasarkan 

jenisnya seperti beef dalam satu bagian, seafood pada bagian lainnya, 

minuman dan lainnya. 

c. Coffee shops menu 

Coffee shops menu adalah menu yang menawarkan menu sarapan, 

menu makan siang dan makan malam hanya dalam waktu yang 

ditentukan. 

d. A la carte menu 

A la carte menu adalah menu yang terdapat berbagai jenis makanan 

dengan menawarkan harga per jenis secara individual. 

e. The du jour menu 

The du jour menu adalah menu dengan jenis makanan dan ditawarkan 

hanya pada hari tersebut, contoh: soup of the day.  

f. The California menu 

The California menu adalah menu yang membagi menu berdasarkan 

pembagian waktu makan yaitu menu sarapan, makan siang dan makan 
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malam, tetapi makanan tersebut dapat dipesan kapanpun pelanggan 

menginginkannya. 

g. The tourist menu 

The tourist menu adalah menu yang ditawarkan untuk menarik 

perhatian para wisatawan ke suatu restoran tertentu.  

6. Pengertian Hamburger 

Menurut Smith (2008: 2), Hamburger adalah makanan yang terdiri dari 

dua roti dan didalamnya terdapat daging sapi yang telah dipanggan dengan 

sauce ketchup dan mustard. 

7. Sejarah Hamburger 

Menurut Smith (2008: 2-4), sejarah Hamburger adalah makanan street 

food ditemukan pada tahun 1939 di Harling, Texas. Hanya dalam beberapa 

dekade (sepuluh tahun), penjualan hamburger dijadikan sebagai industri 

dengan mendirikan restoran cepat saji. Pada akhir abad ke-20, perusahaan 

ini merupakan salah satu perusahaan yang berkembang pesat di dunia.  

8. Perkembangan Hamburger 

Menurut Walker (2009: 229-230), Mcdonald’s adalah restoran cepat saji 

terbesar yang menjual burger dengan paling sedikit 54 juta orang per hari. 

Dengan jumlah pelanggan yang besar, maka munculnya pesaing lain 

seperti Burger King, dan KFC. Mcdonald’s memiliki produk lainnya  

selain menjual burger seperti chicken McNuggets dan memiliki berbagai 

menu yang beragam. Dalam beberapa tahun, McDonald’s 

mengembangkan perusahaannya ke luar negeri dan telah memiliki 32.000 
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restoran di 119 negara. Sampai saat ini, perusahaan industri menjual 

hamburger terus berkembang. 

  It’s a Burger merupakan restoran yang menyediakan burger 

dengan kombinasi dari beberapa negara yang berbeda dengan burger 

lainnya. It’s a Burger juga menawarkan para konsumen untuk dapat 

membuat burger sesuai dengan keinginan para pelanggan, sehingga 

dengan keunikan kombinasi yang ada dan pembuatan burger maka 

membuat restoran ini berbeda dengan restoran burger lainnya.  

Berdasarkan dari tinjauan konseptual, It’s a Burger merupakan 

jenis restoran Casual Dining Restaurant yang memiliki suasana restoran 

yang santai dengan memiliki tema yang unik. Jenis layanan yang tersedia 

adalah Table Service sehingga para pelanggan akan disambut oleh para 

pramusaji ketika tiba di restoran dan para pelanggan akan memilih menu 

di meja dan makanan akan dibawakan langsung oleh para pramusaji. Jenis 

menu yang ada adalah A la carte menu yang menawarkan menu makanan 

dengan harga individual pada setiap jenis makanan. 

It’s a Burger adalah sebuah nama untuk perusahaan yang menjual 

Hamburger, dari kata ini merupakan kata yang unik dan mudah didengar 

sehingga restoran It’s a Burger mengharapkan dengan dibangunnya 

restoran ini maka dapat membuat para pelanggan memiliki kesenangan 

dengan konsep untuk dapat memilih makanan dan membuatnya sesuai 

keinginan.  

Restoran ini menawarkan burger dengan kombinasi dari berbagai 

jenis makanan seperti Japanese Burger yang terdapat ayam teriyaki yang 
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merupakan ciri khas makanan Jepang, Korean Burger yang terdapat 

daging sapi bulgogi yang merupakan ciri khas makanan Korea, Chinese 

Burger yang terdapat ayam tumis yang merupakan ciri khas makanan 

China, American Burger yang terdapat daging sapi yang terdapat di burger 

khas Amerika, Indonesian Burger yang terdapat daging sapi rendang yang 

merupakan makanan khas Indonesia dan Australian Burger yang terdapat 

daging sapi yang terdapat di burger khas Australia. 

  Restoran ini menawarkan para pelanggan dapat memilih dan 

membuat burger dari jenis roti, jenis daging, jenis cheese, jenis sauce dan 

juga jenis sayuran yang ada. Selain itu, terdapat juga beberapa jenis side 

dishes dengan berbagai jenis minuman. Restoran ini terdapat dua porsi 

makanan untuk dikonsumsi yaitu single dan double. Single yang berarti 

daging yang terdapat didalam burger berisi satu, double yang berarti 

daging yang terdapat didalam burger berisi dua. 

  Ruangan ini memiliki konsep ruangan dengan memiliki tema diner 

yang berarti ruangan dengan memiliki karakteristik dari kehidupan orang 

Amerika yang menyajikan makanan tradisional dari negara Amerika, 

dengan suasana santai dan juga dengan terdapat counter. Selain itu, 

restoran yang memiliki tema diner pada umumnya terdapat lapisan luar 

yang terbuat dari baja sebagai ciri khas yang unik pada restoran.   

It’s a Burger memiliki area yang terdiri dari dua yaitu indoor area 

(full air conditioner area) dan outdoor area (smoking area). Restoran ini 

juga memiliki fasilitas wifi untuk para pelanggan dan layanan free-valet 

parking bagi para pelanggan yang membawa kendaraan. It’s a Burger 
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beroperasional setiap hari dengan jam buka pukul 10.00 sampai 23.00 

pada hari Senin sampai hari Minggu. Tempat ini sangat cocok untuk 

dijadikan sebagai tempat bersosialisasi dengan suasana yang santai. 




