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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Gagasan Awal 

Restoran merupakan salah satu dari sekian banyaknya jenis usaha 

yang bergerak dalam industri pariwisata dan sudah menjadi bagian yang 

penting dalam kehidupan sehari-hari. Manusia butuh untuk bersosialisasi, 

maka dari itu, restoran menawarkan tempat untuk bisa bersantai sambil 

menikmati makanan dan minuman yang disajikan bersama dengan kerabat 

kita.  

Semakin berkembangnya bisnis makanan dan minuman, membuat 

banyak orang berlomba-lomba untuk berbisnis restoran karena potensinya 

yang menjanjikan. Sesuai dengan data BPS (2014) pada Tabel 1, jelas terlihat 

bahwa industri Perdagangan, Hotel, dan Restoran memiliki laju pertumbuhan 

ekonomi yang cukup pesat dalam kurun waktu satu tahun. 

TABEL 1 
Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha (persentase) di DKI 

Jakarta 

No. Lapangan Usaha 
Triw 

II/2014 thd 
Triw I/2014 

Triw 
II/2014 thd 

Triw 
II/2013 

Sem I/2014 
thd Sem 
I/2013 

Sumber 
Pertumbuhan 
y on y Triw 

II/2014 
1. Pertanian -0,50 0,87 1,20 0,00 

2. 
Pertambangan & 
Penggalian 

-0,43 -1,62 -1,59 0,00 

3. Indutri Pengolahan 1,29 3,38 3,64 0,46 

4. 
Listrik, Gas & Air 
bersih 1,66 2,63 2,37 0,02 

5. Konstruksi 3,15 5,67 5,72 0,59 

6. 
Perdagangan, Hotel & 
Restoran 

3,28 5,77 5,69 1,28 

7. 
Pengangkutan & 
Komunikasi 

2,77 11,53 11,08 1,58 

8. 
Keuangan, Real Estat, 
Jasa Perusahaan 

1,30 4,59 4,58 1,25 
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TABEL 1 
Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha (persentase) di DKI 

Jakarta (lanjutan) 

No. Lapangan Usaha 
Triw 

II/2014 thd 
Triw I/2014 

Triw 
II/2014 thd 

Triw 
II/2013 

Sem I/2014 
thd Sem 
I/2013 

Sumber 
Pertumbuhan 
y on y Triw 

II/2014 
9. Jasa-jasa 2,01 7,83 7,72 0,93 

PDRB DKI Jakarta 2,22 6,11 6,05 6,11 
PDRB Tanpa Migas 2,22 6,12 6,07 6,11 

Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta (2014) 

Pada triwulan II/2014, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh sektor 

perdagangan-hotel-restoran, yaitu sebesar 3,28 persen. Setelah itu diikuti oleh 

sektor konstruksi dengan pertumbuhan sebesar 3,15 persen, sector 

pengangkutan-komunikasi sebesar 2,77 persen, sektor jasa-jasa sebesar 2,01 

persen, sektor listrik-gas air bersih sebesar 1,66 persen, sektor keuangan-real 

estat-jasa perusahaan sebesar 1,30 persen serta sektor industri pengolahan 

sebesar 1,29 persen. Sementara sektor pertanian dan sektor pertambangan 

penggalian mengalami penurunan produksi sebesar minus 0,50 persen dan 

minus 0,43 persen. 

Pertumbuhan yang dicapai oleh PDRB DKI Jakarta terutama didorong 

oleh sumber pertumbuhan yang diberikan oleh sektor pengangkutan dan 

komunikasi dan sektor perdagangan-hotel-restoran. Selanjutnya diikuti oleh 

sektor keuangan-real estate-jasa perusahaan, sektor jasa-jasa, sektor 

konstruksi, dan sektor industri pengolahan. Sektor-sektor tersebut mampu 

menyumbang cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta 

selama bulan April-Juni 2014. Sedangkan, sektor pertanian, sektor 

pertambangan-penggalian, dan sektor industri pengolahan menyumbang 

pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta sangat kecil.  
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PDRB triwulan II/2014 bila dibandingkan dengan triwulan yang sama 

tahun sebelumnya (y on y) mencerminkan perubahan tanpa dipengaruhi oleh 

faktor musim. PDRB DKI Jakarta secara total tumbuh 6,11 persen. 

Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh sektor pengangkutan-komunikasi, yakni 

sebesar 11,53 persen, kemudian diikuti oleh sektor jasa-jasa sebesar 7,83 

persen, sektor perdagangan-hotel-restoran sebesar 5,77 persen, sektor 

konstruksi sebesar 5,67 persen, sektor keuangan-real estat-jasa perusahaan 

sebesar 4,59 persen, sektor industri pengolahan sebesar 3,38 persen, sektor 

listrik-gas-air bersih sebesar 2,63 persen, dan sektor pertanian sebesar 0,87 

persen. Sementara sektor pertambangan penggalian mengalami penurunan 

produksi sebesar minus 1,62 persen. Tidak menutup kemungkinan 

pertumbuhan PDRB dari sektor perdagangan-hotel-restoran akan terus 

meningkat pada triwulan berikutnya mengingat semakin berkembangnya 

teknologi dan berkembangnya perekonomian.  

TABEL 2 
Jumlah Penduduk DKI Jakarta Berdasarkan Kabupaten pada  

Tahun 2009, 2010, 2012 dan 2013 
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: BPS Provinsi DKI Jakarta (2014) 

Berdasarkan data statistik dari Tabel 2, jelas terlihat bahwa pada tahun 

2013, Kabupaten Jakarta Selatan menduduki peringkat ketiga dengan jumlah 

penduduk terbesar. Hal ini dapat diartikan bahwa kawasan Jakarta Selatan 
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cukup berpotensi dalam pembangunan usaha. Seperti yang telah kita ketahui, 

bahwa keinginan dan kebutuhan setiap orang berbeda-beda. Maka dari itu, 

untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan yang beragam, para pengusaha 

restoran semakin kreatif dalam membuat restoran dengan konsep yang unik 

baik dari segi layanan, produk, maupun suasana yang ditawarkan sehingga 

terciptalah inovasi-inovasi baru dalam tren kuliner. 

Tidak hanya unik, tentunya produk yang ditawarkan juga harus 

memberikan asupan nutrisi yang baik bagi yang mengonsumsinya. Gaya 

hidup di Jakarta serba cepat dan tentunya gaya hidup akan memengaruhi 

kesehatan. Terlebih lagi ditambah dengan tingkat polusi Jakarta yang parah 

yang tentunya akan memperburuk kesehatan. Maka dari itu, dengan 

mengonsumsi makanan yang sehat merupakan salah satu upaya untuk 

menjaga kesehatan tubuh disamping berolahraga. 

Umumnya, orang yang bekerja di perkantoran memiliki gaya hidup 

serba cepat, seperti yang bekerja di perkantoran sekitar area SCBD. Bila tiba 

waktu makan siang, akan terlihat begitu banyak orang memasuki Pacific 

Place Mall untuk singgah makan siang di salah satu restoran di dalam mal 

tersebut. Hal tersebut berdasarkan pengalaman penulis selama melakukan on 

the job training di The Ritz-Carlton Pacific Place dari bulan Juni hingga 

Desember 2013. Maka dari itu, restoran-restoran yang berada di dalam mal 

tentunya harus memiliki layanan yang cepat agar waktu jam makan siang 

tidak habis hanya untuk menunggu makanan tersebut diproses. Selain layanan 

yang cepat, pegawai kantoran juga seharusnya mengonsumsi makanan yang 

menyehatkan tubuh. Apabila selama lima hari dalam seminggu mengonsumsi 
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makanan yang tidak menyehatkan dan kegiatan tersebut dilakukan secara 

berulang-ulang atau sudah menjadi gaya hidup selama bekerja, hal ini 

tentunya akan berdampak buruk bagi kesehatan tubuh. 

Menjaga kesehatan memang wajib dilakukan semua orang. Bahkan 

tidak sedikit yang kini mulai sadar untuk menjaganya sejak masih muda. 

Selain didukung oleh pengalaman penulis selama melakukan on the job 

training, hal ini juga didukung penelitian dari Rumah Sakit Spire Bristol di 

Inggris. Dari temuannya, semakin bertambah umur seseorang, perlahan justru 

memunculkan kesadaran mengenai pentingnya menjaga kesehatan. Bahkan 

puncak dari kesadaran tersebut ada disaat usia 36 tahun. Ketika itu, orang 

akan sadar bagaimana memulai gaya hidup sehat dan mengurangi hal yang 

tidak bermanfaat (Fox, 2014). 

Berawal dari ide tersebut, Salade menawarkan restoran dengan 

layanan yang cepat namun tetap peduli dengan makanan yang sehat. Menurut 

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2013, 

makanan sehat adalah makanan yang mengandung gizi yang cukup untuk 

mencapai derajat kesehatan yang optimal. Gizi tersebut terdiri dari protein, 

lemak, karbohidrat, serat dan air. Rata-rata kecukupan energi dan protein bagi 

penduduk Indonesia menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik 

Indonesia Nomor 75 Tahun 2013 adalah sebesar 2.150 kilo kalori (kkal) dan 

57 gram protein per orang per hari.  

Salade menawarkan beragam variasi sayuran dan dressing sebagai 

menu utamanya. Tentunya, produk makanan dan minuman yang disajikan 

Salade sudah disesuaikan dengan  kriteria makanan sehat, yaitu mengandung 
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protein, karbohidrat, lemak, serat dan air. Bertempat di Pacific Place Mall, 

Salade cocok untuk pelanggan yang sekedar ingin bersantai atau yang sedang 

diburu oleh waktu. Selain sayuran dan dressing, pelanggan juga dapat 

memesan tambahan topping atau pelengkap berupa protein hewani seperti 

grilled/steamed/pan-fried/roasted/boiled salmon/chicken/beef. Salade 

menawarkan beberapa variasi salad yang tentunya sudah tidak asing lagi 

didengar, diantaranya, Caesar Salad, Waldorf Salad, Greek Salad, Nicoise 

Salad, Gado-gado dan sebagainya. Selain menu salad yang sudah tersedia, 

pelanggan juga dapat membuat salad sesuai selera masing-masing karena 

tersedia menu Make your own salad! yang memungkinkan pelanggan untuk 

memilih sendiri jenis sayur dan dressing. Tentunya mengonsumsi salad saja 

tidak lengkap tanpa memesan sup. Maka dari itu, Salade juga menawarkan 

sup dengan berbagai pilihan yang menggugah selera seperti Vegetable Clear 

Soup, Mushroom Cream Soup, dan Tomato Consomme. Minuman yang 

ditawarkan pun bervariasi dimulai dari teh dengan berbagai varian rasa, 

variasi minuman kopi, jus buah-buahan, jus sayuran, minuman susu (dairy & 

non-dairy), dan lain-lain. 

Salade berlokasi di Pacific Place Mall, dekat dengan beberapa gedung 

perkantoran juga berseberangan dengan Bursa Efek Jakarta. Pusat 

perbelanjaan ini relatif selalu ramai baik di weekdays maupun weekend. Maka 

dari itu, Salade terletak di tempat yang strategis.. 
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B. Tujuan Studi Kelayakan 

Tujuan dari studi kelayakan bisnis ini adalah untuk mengetahui 

apakah bisnis restoran salad ini layak atau tidak layak untuk dijalankan. 

Adapun tujuan utama dari studi kelayakan bisnis Salade  ini adalah: 

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

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

aspek manajemen serta aspek finansial restoran Salade. 

2. Menganalisis adanya peluang dan hambatan yang terjadi pada restoran 

Salade sehingga penulis dapat mengetahui layak atau tidaknya bisnis ini 

untuk dijalankan. 

3. Memenuhi kebutuhan atau gaya hidup masyarakat di bidang food & 

beverage. 

4. Menghadirkan restoran salad dengan konsep quick serve (fast food) yang 

mengedepankan kesehatan. 

Sedangkan sub tujuan dari studi kelayakan bisnis Salade  ini adalah: 

1. Menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat sekitar. 

2. Meningkatkan perekonomian daerah pada sektor perdagangan-hotel-

restoran. 

C. Metodologi 

Dalam studi kelayakan bisnis ini, digunakan beberapa metode 

pengumpulan data guna menghasilkan data yang akurat dan dapat 

dipertanggungjawabkan, di antaranya: 
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1. Data Primer 

Menurut Sekaran dan Bougie (2013: 113), data primer adalah: 

 Information obtained first-hand by the researcher on the variables of 

interest for the specific purpose of the study. 

a. Metode Survei dengan Kuesioner 

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

A preformulated written set of questions to which respondents record 

their answers, usually within rather closely defined alternatives. 

 
Dari definisi tersebut dapat diartikan bahwa kuesioner adalah 

kumpulan pertanyaan-pertanyaan tertulis yang dijawab oleh responden. 

Kuesioner biasanya didesain untuk mengumpulkan data kuantitatif 

dalam jumlah yang banyak. 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. 

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. 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam studi kelayakan 

bisnis ini adalah personally administered questionnaires, yaitu 
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kuesioner yang disebar langsung kepada responden sehingga ketika 

terjadi kebingungan dari para responden dalam menjawab kuesioner 

dapat dijelaskan langsung di tempat. 

Kuesioner disebarkan di daerah Jakarta Selatan kepada target pasar 

Salade yakni pegawai swasta berusia sekitar 28-38 tahun. Pertanyaan 

dalam kuesioner terdiri dari 36 pertanyaan mengenai baur pemasaran 

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

programmming, dan partnership. 

Menurut Sekaran & Bougie (2013: 211), skala adalah sebuah alat 

atau mekanisme yang digunakan oleh seseorang untuk membedakan 

variabel yang satu dengan yang lainnya. Skala yang digunakan dalam 

kuesioner ini adalah Likert Scale. Menurut Sekaran & Bougie (2013: 

211), Likert Scale adalah sebuah skala yang dibuat untuk meneliti 

seberapa besar responden setuju dengan pernyataan yang diberikan. 

Likert Scale yang digunakan adalah Nominal Scale dan Interval 

Scale. Menurut Sekaran & Bougie (2013: 212), nominal scale 

mengijinkan peneliti untuk menetapkan subyek pada kelompok atau 

kategori tertentu. Sebagai contoh adalah pada aspek demografis dengan 

pertanyaan seperti jenis kelamin, umur, pekerjaan, tempat tinggal, dan 

lain-lain. Hasil analisa dari aspek demografis akan digunakan untuk 

menentukan target pasar yang tepat untuk Salade. 

Menurut Sekaran & Bougie (2013: 214), Interval Scale adalah 

skala yang menyediakan perbedaan, urutan dan persamaan dari masing-

masing responden. Skala interval yang digunakan dalam kuesioner 
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bervariasi dari angka satu untuk pernyataan Sangat Tidak Setuju (STS), 

angka dua untuk pernyataan Tidak Setuju (TS), angka tiga untuk 

pernyataan Cenderung Tidak Setuju (CTS), angka empat untuk 

pernyataan Cenderung Setuju (CS), angka lima untuk pernyataan Setuju 

(S) dan angka enam untuk pernyataan Sangat Setuju (SS). Hasil angka 

yang didapat kemudian dihitung berdasarkan persentase dan nilai rata-

rata. Skala ini digunakan untuk menilai dan menentukan marketing mix 

yang dimiliki oleh restoran Salade. 

Menurut Sekaran & Bougie (2013: 225), uji reliabilitas adalah 

sebuah uji untuk melihat seberapa konsisten dan stabil sebuah alat 

pengukur. Uji validitas adalah sebuah uji untuk melihat bahwa alat, 

teknik dan proses yang digunakan untuk mengukur sebuah konsep 

benar-benar mengukur konsep yang dimaksud (Sekaran & Bougie, 

2013: 225). Uji reliabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan 

cronbach’s alpha yang digunakan pada pernyataan di marketing mix. 

Jika hasil cronbach’s alpha lebih kecil dari 0,60 hal ini berarti bahwa 

hasil kuesioner tersebut lemah atau tidak baik. Jika hasil cronbach’s 

alpha sama atau lebih besar dari 0,70, hal ini berarti bahwa hasil 

kuesioner valid atau baik. 

Kuesioner yang disebar berisi tentang pertanyaan mengenai data 

responden, kondisi pasar dan baur pemasaran. Data responden berisi 

tentang pertanyaan mengenai informasi responden yang terdiri dari 

sepuluh pertanyaan diantaranya nama responden, alamat responden, 

nomor telepon responden, jenis kelamin responden, umur responden, 
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tempat tinggal responden, status responden, pekerjaan responden, 

penghasilan atau uang saku per bulan yang didapat responden, dan 

jumlah pengeluaran responden per bulan. Kondisi pasar berisi tentang 

pertanyaan mengenai kunjungan responden terhadap kondisi pasar yang 

terdiri dari sepuluh pertanyaan diantaranya frekuensi kunjungan 

responden ke restoran cepat saji dalam seminggu, durasi waktu yang 

dihabiskan responden dalam sekali berkunjung ke restoran cepat saji, 

biaya yang dihabiskan responden dalam sekali berkunjung ke restoran 

cepat saji, dengan siapa responden paling sering berkunjung ke restoran 

cepat saji, frekuensi responden mengunjungi Mal Pacific Place dalam 

seminggu, pertimbangan responden dalam memilih restoran cepat saji, 

fasilitas restoran cepat saji, sumber informasi mengenai restoran baru, 

media internet yang paling sering digunakan oleh responden, dan 

pertimbangan responden dalam mengonsumsi salad. Baur pemasaran 

berisi tentang pertanyaan mengenai product, price, place, promotion, 

people, packaging, programming dan partnership yang terdiri dari 36 

pertanyaan. 

b. Metode Sampling 

1. Persyaratan Responden 

Agar dapat menghasilkan data yang akurat, maka kriteria-kriteria 

sangat dibutuhkan sebagai syarat yang harus dipenuhi oleh 

responden dalam mengisi kuesioner. Responden yang mengisi 

kuesioner haruslah berusia minimal 28 tahun, sering berkunjung ke 
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mall, memiliki status ekonomi menengah ke atas dan peduli dengan 

kesehatan. 

2. Lokasi Penyebaran Kuesioner 

Lokasi penyebaran kuesioner terbagi ke dalam tiga lokasi, yaitu 

Marketing Office Ritz-Carlton Pacific Place, Mal Pacific Place dan 

Bapindo Plaza. Lokasi-lokasi tersebut dipilih berdasarkan 

pertimbangan-pertimbangan, antara lain pangsa dan segmentasi 

pasar  yang sesuai yaitu karyawan atau pegawai swasta yang bekerja 

dekat dengan Pacific Place Mall, sering berkunjung ke mall, dan 

berstatus ekonomi menengah ke atas. 

3. Teknik Penyebaran Kuesioner 

Kuesioner disebar dengan teknik convenience sampling ke 200 orang 

yang dianggap sesuai dengan pangsa pasar Salade, yaitu berusia 

minimal 28 tahun dan berstatus ekonomi menengah keatas. 

Kuesioner yang valid sebanyak 184, tidak valid lima, dan yang tidak 

kembali sebanyak 11. Jumlah ini tetap dianggap valid karena 

terdapat 36 variabel independen dan bila dikalikan dengan lima akan 

menghasilkan 180 (Hair et al., 2009). Hal ini menunjukkan 

setidaknya harus terdapat 180 kuesioner yang valid maka data dapat 

menjadi reliable karena sudah melewati batas minimum kuesioner 

yang harus disebar. 

c. Wawancara  Terstruktur 

Menurut Sekaran dan Bougie (2013:119), wawancara terstruktur 

adalah: 
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Interviews those conducted when it is known at the outset what 

information is needed.  

 
Dari definisi tersebut dapat diartikan bahwa wawancara terstruktur 

adalah wawancara yang diadakan ketika pada awalnya kita telah 

mengetahui informasi apa saja yang kita butuhkan. Dalam proyek studi 

kelayakan bisnis ini, penulis mewawancarai Anne Wahyuni, Demi Chef 

Ritz-Carlton Pacific Place. Beliau dianggap ahli dalam bidang salad 

karena telah menekuni pekerjaannya di cold section selama bertahun-

tahun. Hasil wawancara dan dokumentasi foto dapat dilihat pada 

Lampiran B. 

2. Data Sekunder 

Menurut Sekaran & Bougie (2013:36), data sekunder adalah: 

Information gathered from sources that already exist and do not have to 

be collected by the researcher. 

Dari definisi tersebut dapat diartikan bahwa data sekunder adalah data 

yang sudah ada dan tidak perlu lagi dikumpulkan oleh peneliti. Data 

sekunder dapat bersumber dari penelitian yang telah diadakan sebelumnya, 

maupun sumber lain yang sudah siap dipergunakan, antara lain: 

a. Kepustakaan 

Data yang didapat dari buku yang berhubungan dengan industri 

pariwisata. Data-data yang diperlukan seperti definisi restoran, sejarah 

restoran, klasifikasi restoran, menu restoran, tipe-tipe layanan, sejarah 

salad, definisi salad, klasifikasi salad, analisa pasar, analisa pesaing, 

analisa SWOT, matriks five forces porter, segmentasi pasar, target 
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pasar, posisi bisnis dalam pasar, definisi antropometri, definisi 

mengenai aspek manajemen seperti pengorganisasian, penentuan 

jumlah karyawan, penjadwalan karyawan, deskripsi pekerjaan, 

spesifikasi pekerjaan, definisi mengenai seleksi, rekrutmen, orientasi, 

definisi mengenai struktur organisasi dan definisi mengenai aspek 

keuangan seperti laporan arus kas, laporan laba rugi, laporan neraca, 

penilaian investasi, serta definisi mengenai manajemen resiko. 

b. Internet/website 

Data yang didapat dari website yang berhubungan dengan proyek akhir, 

khususnya peraturan undang-undang maupun pengetahuan seputar 

industri pariwisata, seperti: 

1) Definisi restoran menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik 

Indonesia tentang persyaratan hygiene sanitasi rumah makan dan 

restoran. 

2) Peraturan mengenai upah minimum provinsi DKI Jakarta 

3) Peraturan mengenai pendaftaran usaha pariwisata 

4) Peraturan mengenai hukum hak asasi manusia 

5) Peraturan mengenai penyelenggaraan pendaftaran perusahaan 

6) Peraturan mengenai pemakaian nama perseroan terbatas 

7) Undang-undang mengenai jaminan sosial 

8) Undang-undang mengenai ketenagakerjaan 

9) Undang-undang mengenai pajak pertambahan nilai 

10) Undang-undang mengenai perseroan terbatas 

11) Undang-undang mengenai tata cara perpajakan 



15 
 

12) Undang-undang mengenai ketenagakerjaan 

13) Undang-undang mengenai sistem jaminan sosial nasional 

14) Keputusan Menteri Kesehatan mengenai persyaratan Hygiene dan 

Sanitasi Rumah Makan dan Restoran 

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 tersebut merupakan hasil publikasi terbaru 

Badan Pusat Statistik DKI Jakarta, diantaranya: 

1) Laju pertumbuhan PDRB menurut jenis lapangan usaha di DKI 

Jakarta. 

2) Jumlah penduduk DKI Jakarta berdasarkan kabupaten. 

3) Perkembangan inflasi DKI Jakarta. 

D. Tinjauan Konseptual Mengenai Bisnis Terkait 

1. Definisi Restoran 

a. Ninemier dan Hayes (2006:11) 

Restaurant is a for-profit food service operation whose primary 
business involves the sell of food/beverage products to individuals and small 
group of guests 

 
Dari definisi tersebut dapat diartikan bahwa restoran adalah bisnis 

penyediaan layanan makanan dan minuman yang bertujuan untuk 

mendapatkan keuntungan dengan menjual produk makanan dan 

minuman kepada tamu, baik individu maupun kelompok. 
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b. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

1098/MENKES/SK/VII/2003 Tentang Persyaratan Hygiene Sanitasi 

Rumah Makan Dan Restoran 

Restoran adalah salah satu jenis usaha jasa pangan yang bertempat di 
sebagian atau seluruh bangunan yang permanen di lengkapi dengan peralatan 
dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian dan 
penjualan makanan dan minuman bagi umum di tempat usahanya. 

 
 

2. Sejarah Restoran 

Menurut Walker (2008: 6-7), sejarah restoran bermula dari 

Perancis dengan nama “public dining room”. Pada tahun 1782, Grand 

Taverne de Londres yang ditemukan oleh pria bernama Beauvilliers, 

diyakini sebagai restoran yang pertama kali didirikan. Tetapi, pencetus 

restoran modern yang pertama adalah M. Boulanger. Dia menjual sup di 

all-night tavern yang terletak di Rue Baileul. Sup ini disebut restorantes 

(restoratives), yang merupakan asal mula kata “restoran”. Boulanger 

memercayai bahwa sup yang dijualnya adalah obat untuk segala macam 

penyakit. Secara hukum pada saat itu, hanya hotel yang boleh 

menyajikan makanan. Pada tahun 1767, Boulanger menantang monopoli 

tersebut dan menciptakan sup yang terdiri dari kaki domba dalam saus 

putih (white sauce). Serikat tersebut lalu mengajukan gugatan hukum 

terhadap Boulanger, tetapi Boulanger memenangkan gugatan tersebut 

dan kemudian membuka restoran, Le Champ d'Oiseau. 

Pada tahun 1782, The Grand Tavern de Londres, restoran yang 

sebenarnya, dibuka di Rue de Richelieu. Tiga tahun kemudian, Aux Trois 

Freres Provencaux dibuka berdekatan dengan Palais-Royal. Dampak 

dari Revolusi Perancis tahun 1794 mengakibatkan banyak juru masak 
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yang kehilangan pekerjaan mereka sehingga beberapa dari mereka ada 

yang merantau ke negara bagian Eropa, Amerika, meskipun tidak sedikit 

yang memilih untuk tetap tinggal di Perancis dan kembali membuka 

restoran. 

Istilah “restaurant” dikenal di United States sejak tahun 1794 dari 

seorang tokoh bernama Jean-Baptiste Gilbert Paypalt. Paypalt membuka 

restoran Perancis pertama di Boston bernama Julien’s Restaurator. 

Restoran ini menyediakan truffles, cheese fondue, dan soups. Restoran ini 

memberikan pengaruh yang cukup kuat dalam gaya memasak orang 

Amerika. Setelah itu, Delmonico’s, restoran Amerika pertama, didirikan 

pada tahun 1827 di New York City. Restoran ini dikelola hingga empat 

generasi, yakni dari tahun 1827 hingga 1923 sampai akhirnya mengalami 

kebangkrutan dengan pemilik barunya di tahun 1987. Seiring dengan 

semakin berkembangnya family restaurant, nama Delmonico semakin 

memudar dan menjadi sejarah. 

3. Klasifikasi Restoran 

Klasifikasi restoran menurut Wade (2006: 16-17): 

a. Quick Serve (Fast Food) 

Restoran ini dirancang untuk menyajikan makanan dengan cepat dan 

harga yang terjangkau. Menu biasanya terbatas dan dapur dirancang 

untuk menghasilkan volume tinggi dalam jangka waktu yang 

singkat. Pelanggan biasanya mengharapkan layanan yang cepat, 

harga yang rendah dan konsistensi. Beberapa contoh restoran cepat 
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saji yang terkenal adalah McDonald’s, Burger King, Pizza Hut, dan 

lain-lain. 

b. Family Restaurants 

Restoran ini kid friendly, low cost, dan casual. Contoh dari restoran 

tipe ini adalah Pizza Hut, Happy Day, dan lain-lain. 

c. Buffet 

Restoran ini berkemampuan untuk melayani tamu dalam kapasitas 

yang banyak dan biasanya menyajikan makanan dengan beragam 

variasi dalam waktu yang sama. Biasanya harga untuk bersantap di 

restoran ini berkisar dari yang terjangkau hingga yang mahal. 

Contoh dari restoran tipe buffet adalah Hanamasa, The Cafe Mulia, 

Satoo Shangri-La, dan lain-lain. 

d. Casual Dining 

Restoran ini adalah full-service restaurant dan biasanya tamu 

berpakaian santai/casual. Menu yang ditawarkan biasanya cukup 

sederhana dengan harga yang terjangkau. Contoh restoran tipe 

casual dining adalah Serba Food, Ta Wan, Platinum, dan lain-lain. 

e. Fine Dining 

Restoran ini diperuntukkan bagi mereka yang berstatus ekonomi 

menengah keatas, karena restoran fine dining menyajikan makanan 

dengan harga yang cukup tinggi namun sesuai dengan kualitas 

makanan yang disajikan, presentasi makanan, layanan, suasana, dan 

pengalaman yang ditawarkan oleh restoran. Biasanya restoran ini 

dikelola secara independen oleh pemiliknya, meskipun dalam 
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beberapa kasus, pemilik restoran dapat membuka beberapa restoran 

fine dining di beberapa lokasi yang berbeda. Contoh restoran fine 

dining adalah Amuz, Cassis, dan lain-lain. 

4. Menu Restoran 

Davis et al. (2008:146-149) mengklasifikasikan menu restoran ke dalam 

dua tipe yaitu: 

a. Table d’hote: memiliki akronim “food from the hosts’ table” yang 

dapat diartikan makanan dari mejanya tuan rumah. Menu ini dapat 

diidentifikasi dengan pilihan makanan yang terbatas, biasanya 

sekitar tiga atau empat; harga yang sudah tetap dan seluruh hidangan 

akan siap dalam waktu yang sudah ditetapkan. Menu ini biasanya 

menawarkan hidangan yang populer. Selain itu, menu ini dapat 

diadaptasi untuk kegunaan-kegunaan lain seperti: 

1) Banquets: menu yang hidangan dan harga yang sudah ditetapkan 

dan tidak memberikan pilihan lain kepada pelanggan, kecuali 

pelanggan tersebut menginformasikan sebelumnya bahwa ada 

beberapa tamu yang vegetarian atau alergi terhadap bahan 

makanan tertentu. 

2) Buffets: menu yang dihidangkan bisa bervariasi tergantung pada 

kondisi dan harga yang dibayar. Biasanya terdapat pada resepsi 

pernikahan, konferensi, dan lain-lain. 

3) Coffee houses: menu ini adalah bentuk menu table d’hote yang 

lebih baru dan biasa dipergunakan oleh hotel dan restoran. 
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4) Cyclical menus: seringkali digunakan dalam rumah sakit dan 

industri catering sebagai bantuan untuk membangun pola 

permintaan pelanggan untuk item menu dan hasilnya untuk 

membantu dalam pembelian, penyiapan barang dan kebutuhan 

akan pegawai. 

b. A’la carte: adalah “free choice from the card or menu” yang dapat 

diartikan bebas memilih dari kartu atau menu. Menu ini dapat 

diidentifikasi dengan pilihan hidangan yang lebih luas; hidangan 

disiapkan sesuai dengan pesanan; masing-masing hidangan memiliki 

harganya masing-masing; dan cenderung lebih mahal daripada table 

d’hote menu. Menu tipe ini lebih sulit untuk dikontrol karena 

permintaan yang tidak kita ketahui. 

5. Tipe-tipe Layanan 

Menurut Davis et al. (2008: 224-246), jenis-jenis layanan dalam hal 

menyajikan makanan dapat diklasifikasi sebagai berikut: 

a. Self-service 

Metode layanan ini adalah metode layanan yang paling sederhana. 

Karyawan tidak mendatangi tamu ke meja, melainkan tamu yang 

memilih makanan dan cutlery sendiri lalu membawanya ke ruang 

makan. Karyawan hanya membantu tamu dalam portioning makanan 

yang dipilih tamu. Contoh restoran yang memiliki metode layanan 

ini adalah Warung BMS, Kantin Bu Jum, dll. 
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b. The Traditional Cafetaria 

Metode layanan ini terdiri dari satu jalur, yaitu dimulai dari tamu 

mengambil cutlery dan tray sendiri, lalu memilih makanan dan 

berakhir pada kasir yang terletak di akhir jalur antrian. Metode 

layanan ini digunakan oleh Warung Keke (Makanan Khas Manado) 

FJ Square, Ocho FJ Square, dll. 

c. The Free-flow Cafetaria 

Metode layanan ini merupakan metode layanan yang diterapkan di 

employee cafetaria The Ritz Carlton pacific Place Jakarta Selatan. 

Bila di metode traditional cafetaria hanya terdiri dari satu jalur, lain 

halnya dengan metode ini yang memiliki banyak jalur yang tersusun 

atas section seperti hot section, cold section, dan beverage section.  

d. The Carousel 

Metode layanan ini serupa dengan sushi bar yang terdapat di 

restoran Sushi Tei. Makanan yang sudah jadi kemudian diletakkan 

pada rantai yang berjalan sehingga tamu dengan leluasa bebas 

memilih makanan yang diinginkan.  

e. Vending 

Layanan jenis ini bisa diklasifikasi ke dalam tiga grup, yaitu 

minuman, makanan dingin, dan makanan hangat. Layanan jenis ini 

menggunakan mesin yang biasa disebut dengan vending machine. 

Namun, di Indonesia hanya terdapat di tempat-tempat tertentu saja 

sehingga masyarakat belum akrab dalam mengoperasikan mesin ini. 
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f. The Carvery 

Metode layanan ini umum diterapkan di berbagai restoran hotel yang 

menyediakan layanan buffet. Seringkali ditemukan counter, biasanya 

grilled product yang dijaga oleh seorang chef. Jadi, bila tamu 

menginginkan makanan tersebut, maka chef akan memotong daging 

tersebut sesuai dengan porsi yang telah ditentukan.  

g. The Buffet 

Metode layanan ini digunakan hampir di seluruh hotel yang memiliki 

restoran. Buffet mempersilahkan tamu untuk mengambil makanan 

sepuasnya dengan harga yang sudah ditentukan oleh pihak restoran. 

Dalam metode layanan ini, tamu mengambil piring yang tersedia di 

beberapa tempat lalu dengan leluasa memilih makanan-makanan 

yang disediakan. Contoh restoran yang menyediakan layanan ini 

adalah Asia Restaurant, Hanamasa, The Cafe, dll. 

h. Take-away or Take-out Service 

Metode layanan ini umumnya digunakan oleh restoran cepat saji 

karena produk makanan yang diterapkan sudah memiliki standar 

dengan pilihan yang terbatas. Tamu mendatangi counter lalu 

memilih menu yang sudah terpampang dan kemudian diakhiri 

dengan pembayaran. Metode ini cukup efektif bagi restoran yang 

terletak di daerah yang dilalui oleh banyak orang, seperti 

perkantoran maupun pusat perbelanjaan karena customer turnover 

yang cepat. Contoh restoran yang menerapkan metode layanan ini 

adalah McDonald’s, Burger King, Domino’s Pizza, dll. 
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i. Counter or Bar Service 

Metode layanan ini umumnya diterapkan oleh restoran Jepang yang 

menyajikan menu teppanyaki, karena dalam penyajiannya, juru 

masak akan memasak secara langsung di depan tamu yang duduk di 

counter. Umumnya, counter yang digunakan dalam metode layanan 

ini berbentuk huruf U (U-shaped).  

j. Table Service 

Table service dapat diklasifikasi ke dalam empat jenis layanan, 

yaitu: 

1) American Service 

Makanan tamu sudah diporsi di dalam kitchen, lalu 

waiter/waitress membawa makanan tersebut dan menyajikannya 

di depan tamu. 

2) French Service 

Makanan tamu dipersiapkan di kitchen dan disusun di atas sebuah 

piring perak (silver salvers) lalu kemudian dibawa ke dalam 

ruang makan dan diletakkan di atas gueridon untuk dibagikan 

(portioned) kepada tamu. Setelah sedikit atraksi menggunakan 

gueridon selesai, waiter/waitress akan membagikan makanan 

tersebut ke dalam beberapa piring sesuai dengan jumlah tamu di 

meja tersebut dan kemudian menyajikannya kepada tamu. 

3) Russian Service 

Dalam metode ini, makanan sudah diporsi di dalam kitchen dan 

disusun di atas sebuh piring perak (silver salvers) lalu dibawa ke 
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dalam ruang makan oleh waiter/waitress. Sebelum menyajikan 

makanan, waiter/waitress akan terlebih dahulu membagikan 

piring sesuai dengan jumlah tamu yang berada di meja tersebut 

baru setelah itu makanan disajikan. 

4) English Service 

Metode ini umumnya digunakan dalam acara pribadi. Makanan 

sudah disiapkan di kitchen, tetapi tidak dibagi ke dalam porsi, 

melainkan secara utuh disajikan di meja tamu. 

k. Banquet Service 

Metode ini memiliki beberapa pilihan untuk penataan meja, seperti 

round, rectangular, square, dll. Metode ini bisa digunakan baik 

untuk tamu yang berjumlah sedikit hingga ribuan. Makanan bisa 

disajikan secara american service maupun russian service.  

l. Room and Lounge Service 

Metode ini umum digunakan di hotel-hotel. Room and lounge 

service diindikasikan dengan ruang makan yang jauh dengan area 

produksi makanan, sehingga pihak hotel atau restoran menyediakan 

layanan antar ke ruangan tamu. 

m. Car or Drive-in Service 

Metode ini dikenal dengan nama drive-thru yang sudah diterapkan 

oleh Starbucks maupun beberapa restoran cepat saji seperti 

McDonald’s dan Burger King. Dalam metode ini, tamu tidak masuk 

ke dalam restoran, melainkan memesan dari dalam mobilnya melalui 

sebuah microphone yang terdapat di area masuk sebuah drive-thru. 
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n. Centralized Tray Service 

Metode layanan ini umumnya digunakan dalam rumah sakit yang 

menyajikan makanan untuk pasien. Meal card akan didistribusikan 

kepada pasien beberapa hari sebelumnya agar pasien bisa memilih 

makanan sesuai yang diinginkan. Lalu kartu itu kemudian akan 

diberikan kepada catering officer yang akan menyiapkan makanan 

tersebut. Metode ini disebut centralized tray service karena makanan 

yang disajikan pada pasien menggunakan tray dan berisi makanan 

sesuai dengan pesanan pasien tersebut. 

6. Definisi Pangan 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 

2012 Tentang Pangan, definisi pangan adalah segala sesuatu yang berasal 

dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, 

peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang 

diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, 

termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan 

lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau 

pembuatan makanan atau minuman. 

 
7. Definisi Mutu dan Gizi Pangan 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 

2012 Tentang Pangan, definisi mutu pangan adalah nilai yang ditentukan 

atas dasar kriteria keamanan dan kandungan Gizi Pangan. 

Sedangkan, definisi gizi menurut Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan adalah zat atau 
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senyawa yang terdapat dalam Pangan yang terdiri atas karbohidrat, 

protein, lemak, vitamin, mineral, serat, air, dan komponen lain yang 

bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia. 

8. Definisi Angka Kecukupan Gizi (AKG) 

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 

Tahun 2013 Tentang Angka Kecukupan Gizi Yang Dianjurkan Bagi 

Bangsa Indonesia, Angka Kecukupan Gizi adalah suatu kecukupan rata-

rata zat gizi setiap hari bagi semua orang menurut golongan umur, jenis 

kelamin, ukuran tubuh, aktifitas tubuh untuk mencapai derajat kesehatan 

yang optimal. 

Kegunaan Angka Kecukupan Gizi diutamakan untuk: 

a. Acuan dalam menilai kecukupan gizi 

b. Acuan dalam menyusun makanan sehari-hari termasuk perencanaan 

makanan di institusi 

c. Acuan perhitungan dalam perencanaan penyediaan pangan tingkat 

regional maupun nasional 

d. Acuan pendidikan gizi 

e. Acuan label pangan yang mencantumkan informasi nilai gizi. 

Rata-rata kecukupan energi dan protein bagi penduduk Indonesia 

menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 

Tahun 2013 Tentang Angka Kecukupan Gizi Yang Dianjurkan Bagi 

Bangsa Indonesia masing-masing sebesar 2.150 kilo kalori dan 57 gram 

per orang per hari pada tingkat konsumsi. Tabel rincian mengenai 

penghitungan AKG (Angka Kecukupan Gizi) rata-rata per orang per hari 
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menurut kelompok umur, jenis kelamin, berat badan dan tinggi badan 

dapat dilihat pada Lampiran D. 

9. Sejarah Salad 

Menurut Morgan (2006: 165), sejarah salad bermula ketika para 

Egyptians menikmati makan dedaunan yang dicampur-campur pada 

jaman Mesir purbakala (2.500 SM). Kemudian,  kaum Yunani 

mengedepankan cara dalam membuat salad dengan mencampur 

dedaunan tersebut dengan minyak, cuka, garam, dan rempah-rempah. 

Kaum Roma menyebut makanan ini dengan sebutan herba salata, yang 

berarti dedaunan yang digarami yang pada dunia modern diterjemahkan 

dengan istilah salad. 

Salad menjadi sangat populer di Inggris dan Amerika pada tahun 

1400-an. Thomas Jefferson, dikabarkan menyukai salad yang terdiri dari 

lettuce, sorrel, endive, dan watercress. 

Anehnya, di pertengahan abad ke-20, dedaunan yang segar menjadi 

tidak populer di United States. Setelah World War II, masyarakat berhasil 

diyakinkan oleh penjual makanan kaleng dan sayuran yang dibekukan 

bahwa salad yang fresh sudah ketinggalan jaman (old-fashioned). 

Gelatin salad kemudian menjadi sangat populer dan menjadi makanan 

pokok di tahun 1950-an. 

Namun, segalanya telah berbeda pada hari ini. Salad yang segar dan 

zesty dressing menjadi populer di seluruh dunia, mulai dari Nicoise of 

France, Selata of Ethiopia, Tabbouleh of Lebanon, dan Nam sod of 

Thailand. 
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10. Definisi Salad 

Menurut Garlough & Campbell (2006: 164), kata “salad” dapat 

berasal dari berbagai bahasa, yaitu: 

The Anglican word salad originated from sal, the Latin term for salt. The 
Romans believed salt-ing greens would counteract their bitterness. Herba salata 
is the Latin equivalent of “salted greens”. It is believed that the earliest salads 
were mixtures of greens, sometimes pickled, that were seasoned with salt. 

 
Berdasarkan definisi di atas, maka kata “salad” dapat diartikan 

sebagai sayur yang digarami karena kata”sal” memiliki arti garam. 

Bangsa Roma menggarami sayur untuk mengurangi rasa pahit dari sayur 

tersebut. 

11. Klasifikasi Salad 

Menurut Garlough & Campbell (2006: 165), salad dapat diklasifikasikan 

ke dalam tiga tipe berdasarkan konten dan strukturnya, yaitu: 

a. Simple 

Simple salads meliputi salads yang ringan dalam komposisinya dan 

terdiri dari satu atau lebih greens, fruits, pastas, atau grains, tetapi 

tidak dikombinasikan dengan yang lain. Salad tipe ini biasanya 

memiliki dressing dengan mild seasonings seperti vinaigrette dan 

umumnya dihidangkan sekitar entrée. Contoh dari simple salad 

diantaranya coleslaw, macaroni salad, spinach salad, dan lain-lain. 

b. Complex or mixed 

Salad tipe ini lebih beragam dari sisi karakternya bila dibandingkan 

dengan simple salads. Komposisi dari salad ini antara lain sayuran 

yang mentah maupun matang, buah-buahan, meats, seafood, game, 

atau poultry. Dressing untuk salad ini cenderung lebih beraroma 
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karena terdiri dari berbagai macam bahan. Biasanya, salad ini 

disajikan sebagai hidangan pembuka (appetizer), accompaniments, 

atau bahkan desserts. Contoh dari complex/mixed salad diantaranya 

seafood salad, grilled marinated vegetables, dan fruit plate with citrus 

yogurt dressing. 

c. Combination 

Dalam combination salad, bahan-bahan tidak disatukan secara 

langsung, tetapi bahan-bahan tertentu dibumbui secara terpisah 

sebelum disatukan menjadi satu piring. Biasanya salad tipe ini sering 

disajikan sebagai main course. Contoh dari combination salad adalah 

chef’s salad, pasta primavera, warmed grilled duck breast over 

greens with walnut vinaigrette and gorgonzola, and boiled chicken 

and macadamia nut salad in pineapple wedges. 

Berdasarkan tinjauan konseptual yang telah dijabarkan, maka restoran 

Salade termasuk dalam klasifikasi quick serve restaurant (fast food) yang 

menyajikan menu ala carte. Restoran Salade menyajikan variasi menu salad 

seperti Caesar Salad, Nicoise Salad, Waldorf Salad, Gado-gado, Greek 

Salad, Fruit Salad, dan Make Your Own Salad!. Menu Make Your Own 

Salad! adalah menu yang dirancang Salade agar pelanggan dapat dengan 

bebas membuat salad sesuai dengan selera mereka. Maka dari itu, Salade 

menyediakan berbagai macam sayuran, buah-buahan, dan topping berupa 

protein hewani (beef tenderloin, chicken fillet, dan salmon fillet), keju 

(parmesan, gouda, dan cheddar), kacang-kacangan dan biji-bijian (cashew 

nuts, pistachio nuts, almonds, walnuts, flaxseed, dan sunflower seeds) serta 
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croutons yang dapat menjadi pilihan bagi pelanggan dalam membuat salad 

mereka sendiri. Pelangan dibebaskan dalam menentukan metode memasak 

yang akan digunakan dalam memasak daging yang mereka pilih seperti 

grilled, boiled, steamed, roasted, atau pan-fried. Minyak yang digunakan 

hanya olive oil dengan bumbu lada dan garam saja. 

Selain itu, Salade juga menyediakan menu pendamping salad yaitu sup. 

Setiap harinya Salade akan menyajikan tiga macam sup yaitu mushroom 

cream soup, vegetable clear soup, dan tomato consomme. Untuk menu 

minuman, Salade menyajikan berbagai macam jus buah-buahan (orange & 

watermelon/honeydew & pear/pineapple & red dragon fruit) dan jus buah 

yang dicampur dengan sayuran (spinach & pineapple/carrot & 

orange/tomato & watermelon). Menu jus ini akan dirotasi setiap tiga hari 

sekali sehingga pelanggan tidak merasa bosan. Selain menu jus, Salade juga 

menyajikan fresh milk, raw almond milk, organic soya bean milk, coffee, 

flavoured tea, dan air mineral 330 ml.  

Menu paket yang ditawarkan Salade pun cukup beragam. Tersedia 

delapan macam paket untuk orang dewasa dan dua macam paket untuk anak-

anak. Seluruh produk makanan dan minuman Salade tersedia dalam tiga 

ukuran yaitu small, medium, dan large. Dalam merancang menu makanan dan 

minuman, Salade mempekerjakan seorang ahli gizi untuk menghitung nilai 

gizi atau nutrisi yang dikandung dalam menu makanan dan minuman yang 

akan dijual oleh Salade kepada para pelanggan. Nilai gizi atau nutrisi ini akan 

dipresentasikan kepada pelanggan dalam bentuk kalori yang akan ditampilkan 

dalam menu Salade yang terletak di bagian counter. Diharapkan menu ini 
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dapat mengedukasi pelanggan Salade serta menjadikan Salade sebagai 

healthy fast food restaurant pertama yang menyajikan produk makanan dan 

minuman yang menyehatkan. 

Salade menerapkan sistem layanan take-away atau take-out service 

dimana tamu langsung mendatangi counter untuk memesan makanan atau 

minuman di kasir karena menu makanan dan minuman Salade tersedia hanya 

di bagian counter. Maka dari itu, seperti yang telah dijabarkan di atas bahwa 

Salade termasuk dalam klasifikasi quick serve restaurant (fast food). 

Restoran Salade bernuansakan warna hijau dan cokelat sehingga 

menciptakan kesan natural, nyaman, dan segar. Jam operasional Salade 

disamakan dengan jam operasional Mal Pacific Place yaitu 10.00-22.00 WIB 

dari Senin-Minggu. 




