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PENDAHULUAN 

A. Gagasan Awal 

Menurut Walker (2012: 37) pariwisata adalah sesuatu yang dinamis, 

berkembang, dan merupakan industri terbesar di dunia, atau koleksi industri, 

ketika semua komponen yang saling terkait berada dibawah satu payung 

seperti pariwisata, perjalanan, usaha restoran penginapan, konvensi, pameran, 

pertemuan, atau rapat, dan acara. Pariwisata memainkan peran mendasar dalam 

membingkai berbagai layanan yang dilakukan hospitability companies. 

Restoran merupakan salah satu unsur dari pariwisata yang penting dewasa ini. 

Menurut Walker (2012: 202), Restoran adalah bagian penting dari gaya 

hidup kita sehari-hari. Kita pergi ke restoran beberapa kali dalam seminggu 

untuk bersosialisasi, serta makan dan minum. Restoran menawarkan tempat 

untuk bersantai dan menikmati kebersamaan dengan keluarga, teman, kolega, 

dan rekan bisnis, untuk memulihkan energi yang hilang saat melakukan 

aktifitas. 

Dewasa ini, restoran bukan hanya sekedar untuk tempat makan 

melainkan menjadi bagian dari gaya hidup untuk bersosialisasi bahkan secara 

tidak langsung menjadi tempat untuk membicarakan urusan bisnis. Sehingga 

restoran memerlukan sajian dan suasana yang nyaman dan menyenangkan 

untuk “memanjakan” pengunjung yang datang. 

Menurut Walker dan Lundberg (2013: 4) ada beberapa faktor untuk 

menjalankan bisnis restoran yaitu: 

1. Money. Bisnis restoran adalah salah satu bisnis yang terbaik untuk 
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mendapatkan uang. Sebuah restoran yang sukses dapat menciptakan banyak 

keuntungan. 

2. The potential for a buyout. Restoran yang telah sukses akan banyak diminati 

banyak pengusaha. Hal ini membuat pemilik restoran bisa menjualnya dan 

pensiun. 

3. A place to socialize. Restoran adalah salah satu tempat untuk berkumpul, 

berbincang-bincang, dan berinteraksi bagi orang dengan kebutuhan sosial 

yang tinggi.  

4. Love of a changing work emviornment. Banyak orang terjun ke dalam bisnis 

restoran hanya karena pekerjaan di bidang restoran memiliki tantangan 

tersendiri dan pekerjaannya selalu berubah-ubah. Suatu hari anda mungkin 

menjadi manajer dan hari selanjutnya mungkin anda akan menjadi pelayan 

bar atau pelayan.  

5. Challenge. Restoran adalah salah satu usaha bisnis yang menantang bagi 

orang yang kompetitif. Di restoran selalu ada banyak tantangan seperti cara 

baru untuk melayani, memperbarui dekorasi, memperbarui hidangan, 

melatih pegawai baru, dan cara baru untuk melakukan pemasaran, dan 

promosi. 

6. Habit. Ketika seseorang telah belajar keterampilan tertentu atau cara untuk 

hidup, akan menjadi sebuah kebiasaan. Kebiasaan adalah hal yang baik 

untuk kehidupan. Cenderung mengunci orang sebagai gaya hidup. Seperti 

orang muda yang belajar untuk memasak dan merasa nyaman untuk 

melakukannya, jadi menikmati pengalaman di restoran dan tetap memilih 

berbisnis restoran tanpa mempertimbangkan hal lainnya. 
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7. A fun lifestyle. Orang-orang yang sangat menyukai makanan dan minuman 

mungkin merasa bahwa restoran adalah “where it is” bebas untuk 

mengambil atau mungkin dapat mengurangi biaya. Beberapa orang merasa 

senang dengan makanan, persiapannya, dan hal ini juga dapat 

menyenangkan untuk terus-menerus menjadi bagian dari hal ini. 

8. Too much time on your hands. Kebanyakan orang yang telah pensiun dan 

memutuskan untuk masuk ke dalam bisnis restoran karena mereka memiliki 

banyak waktu. Bisnis restoran memiliki keluwesan, adanya interaksi sosial, 

dan menyenangkan. 

9. Opportunity to express yourself. Seorang pembisnis restoran dapat di 

perumpamakan sebagai produser pertunjukan. Mereka menulis cerita, 

memilih pemain, membuat aturan, dan menampilkannya. Pertunjukannya 

dapat berhasil atau gagal tergantung kepada talenta dan pengetahuan 

mengenai kepuasan penonton, dimana pertunjukan itu di pasarkan. 

TABEL 1 
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2010 dan 2014 

NO. Kecamatan Tahun 2010 Tahun 2014 
L P Jumlah L P Jumlah 

1. Penjaringan 59.316 54.228 113.544 60.398 55.753 116.151 
2. Pejagalan 37.096 36.655 74.561 37.639 36.751 74.390 
3. Pluit 24.983 27.883 52.866 24.606 27.730 52.336 
4. Kapuk Muara 23.715 26.861 50.576 28.943 33.101 62.044 
5. Kamal Muara 7.103 7.806 14.909 8.644 9.591 18.235 

Total 153.023 153.433 306.456 153.023 153.433 306.456 
Sumber: Badan Pusat Statistik Administrasi Jakarta Utara (2014) 
 

Dapat dilihat dari tabel di atas, bahwa jumlah penduduk kecamatan 

Penjaringan pada tahun 2014 adalah 116.151 orang yang terdiri dari 60.398 

laki-laki dan 55.753 perempuan. Lokasi yang dipilih untuk menjalankan 

bisnis ini adalah di Pantai Indah Kapuk yang berada di kecamatan 
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Penjaringan, dengan alasan pertumbuhan penduduk yang tinggi dibandingkan 

dengan yang lain. Lokasi ini memiliki keuntungan khusus di mana tempat ini 

merupakan akses langsung keluar masuk tol sehingga lebih mudah terlihat 

oleh masyarakat yang melintas di daerah tersebut. 

TABEL 2 
Pertumbuhan Rata-rata Usaha Industri Perdagangan, Hotel, dan Restoran  

Tahun 2011-2013 
No. Lapangan Usaha 2011 2012 2013 

1 Pertanian, Peternakan, Kehutanan, 
dan Perikanan 315.036,80 328.279,70 339.890,20 

2 Pertambangan dan Penggalian 190.143,20 193.115,70 195.708,50 
3 Industri Pengolahan 633.781,90 670.190,60 707.457,80 
4 Listrik, Gas, dan Air Bersih 18.899,70 20.080,70 21.201,00 
5 Konstruksi 159.122,90 170.884,80 182.117,90 
6 Perdagangan, Hotel dan Restoran 437.472,90 473.110,60 501.158,40 
7 Pengangkutan dan Komunikasi 241.303,00 265.383,70 292.421,50 

8 Keuangan, Real Estate & Jasa 
Perusahaan 236.146,60 253.022,70 272.151,90 

9 Jasa-jasa 232.659,10 244.869,90 258.237,90 
 Produk Domestik Bruto 2.464.566,10 2.618.938,40 2.770.345,10 

 Produk Domestik Bruto Tanpa 
Migas 2.322.653,10 2.481.796,70 2.636.976,00 

Sumber: Badan Pusat Statistik(2014) 

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik tersebut, bisnis makanan 

dan minuman yang sedang mengalami perkembangan menjadi pertimbangan 

dalam membuat rencana bisnis dalam dunia kuliner. Hal-hal di ataslah yang 

menjadi pertimbangan untuk membuka bisnis restoran, yaitu Classico Pizza 

House di Pantai Indah Kapuk yang terletak di Penjaringan. Restoran ini akan 

hadir sebagai Speciality Restaurant yang menjual berbagai macam pizza yang 

dibuat secara tradisional menggunakan tungku oven yang panasnya 

dihasilkan dari kayu bakar, sehingga mendapatkan suhu panas yang stabil, 

sehingga tingkat kematangan yang lebih merata, baik dari sisi luar dan dalam. 

Pizza di Classico Pizza juga akan bewarna hitam pada adonan pizza dengan 

menggunakan tinta hitam dari cumi. Tinta hitam dari cumi sendiri menambah 

rasa gurih yang alami seperti yang dikatakan oleh Andrew Carmellini sebagai 
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penulis dari Urban Italian, selain itu dengan menambah tinta cumi ke adonan 

pizza maka akan memberikan warna hitam yang alami sebagai keunikan 

lainnya dari restoran ini. Selain rasa, tinta cumi mempunyai banyak manfaat, 

menurut penilitian yang dilakukan di Handong University School of Ocean 

Sciences pada tahun 2008 seperti yang dikutip oleh detik.com, kandungan zat 

pada tinta cumi dapat memperlambat pertumbuhan sel tumor dengan 

mengaktifkan sel darah putih. Manfaat lainnya menurut Prof. DR. Made 

Astawan, Dosen Departemen Teknologi Pangan dan Gizi IPB, tinta cumi-

cumi memiliki kandungan protein yang cukup tinggi, yaitu 17,9 gram per 100 

gram cumi segar. 

Produk ini dipilih karena pizza adalah salah satu masakan Italia yang 

paling dikenal dan banyak dikonsumsi di seluruh dunia menurut Ridgaway 

(2005: 9). Menurut Hulin (2007: 5), pizza sudah mendunia dan berbagai 

variasi toppings dan gaya yang disesuaikan berdasarkan kultur lokal membuat 

pizza dapat diterima, bahkan di Indonesia. Sementara itu, menurut Alamsyah 

(2009: 31), pizza di Indonesia dikenal sebagai makanan cepat saji. Banyak 

sekali pesaing baru yang membuka restoran pizza dan bersaing dengan merek 

internasional seperti Pizza Hut dan Domino’s. 

Restoran pizza pertama di Indonesia adalah Pizza Hut, yang membuka 

gerainya di Indonesia pada tahun 1984. Sekarang Pizza hut telah membuka 

325 gerainya sampai dengan tahun 2014. Selain Pizza Hut, Pizza Marzano 

pertama kali membuka gerainya di Indonesia pada tahun 1997, sekarang 

sudah memiliki 10 gerai di Jakarta dan 1 gerai di Bali, info ini dapat dilihat di 

www.pizzamarzano.co.id. Domino’s Pizza adalah salah satu restoran yang 
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cukup dikenal dan pertama kali membuka gerai di Indonesia pada tahun 2008, 

dan sekarang sudah memiliki 57 gerai di Jakarta, Bandung, Bogor, Bali, 

Depok, Bekasi, dan Tangerang, yang artinya selama 7 tahun, Domino’s Pizza 

telah berkembang dengan pesat dan menandakan pizza dapat diterima di 

Indonesia, info ini dapat dilihat di www.dominos.co.id 

Classico Pizza House lebih berfokus kepada aroma dan rasa dari pizza 

itu sendiri karena seiring perkembangan jaman, banyak restoran pizza 

berganti menggunakan gas oven, oleh karena itu cara tradisional merupakan 

cara terbaik untuk mendapatkan rasa asli dari pizza. Restoran ini menawarkan 

produk pizza yang berkualitas dalam rasa, aroma, dan keuinikan memakai 

tinta cumi pada adonan pizza agar dapat menarik pembeli dan menjadikannya 

pelanggan yang setia. Menurut Pak Radi Basri, manajer dari restaurant and 

banquet Porta Venezia yang diwawancarai oleh Bakery Magazine, 

mengatakan bahwa salah satu menggunakan oven tungku adalah untuk 

mempertahankan aroma tradisional dari pizza dan mempersingkat waktu 

untuk memanggangnya. 

Tidak hanya keunikan dan rasa yang harus diperhatikan dalam 

membuka restoran tetapi juga tuntutan untuk memberikan layanan secara 

prima bagi setiap pelanggan yang datang. Layanan secara prima tidak hanya 

melayani sesuai dengan ekspektasi/harapan pelanggan melainkan harus 

melebihi apa yang diharapkan pelanggan sehingga pelanggan dapat merasa 

puas. Jika kepuasan pelanggan terpenuhi maka besar kemungkinan pelanggan 

akan datang lagi, membuat restoran kita mendapat pendapatan yang lebih 

banyak lagi. 
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B. Tujuan Studi Kelayakan 

 Studi kelayakan yang dilakukan terhadap proyek ini bertujuan untuk 

menganalisis rencana usaha Classico Pizza House layak atau tidak untuk 

dijalankan. Tujuan utama dalam studi kelayakan bisnis ini adalah: 

1. Menganalisis apakah studi kelayakan bisnis ini sudah layak untuk 

direalisasikan berdasarkan aspek pasar dan pemasaran, teknis, manajemen, 

dan keuangan. Berdasarkan aspek pasar dan pemasaran, informasi yang di 

dapat berupa analisis permintaan, segmentasi, target, dan posisi Pizza 

House. Aspek teknis berisi analisis antara aktivitas dan fasilitas, kalkulasi 

ruangan yang dibutuhkan, pemilihan lokasi, dan teknologi yang 

digunakan. Dalam aspek manajemen, berisis tentang struktur organisasi, 

sumber daya manusisa, job specification, job description dan aspek legal. 

Aspek terakhir yaitu aspek finansial, berisi sumber dana yang dibutuhkan, 

pengeluaran operasional, asumsi penjualan, payback period, dan 

manjemen risiko. 

2. Memaparkan analisis modal dan jangka waktu pengembalian modal, 

3. Sebagai referensi untuk peminjaman modal ke Bank. 

Sedangkan sub tujuan dalam pembuatan studi kelayakan bisnis ini adalah: 

1. Membuka lapangan kerja baru, 

2. Menjadi sebuah restoran yang layak untuk dikunjungi, 

3. Menyediakan pilihan menu baru bagi pengunjung di Pantai Indah Kapuk. 
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C. Metodologi 

Untuk menghasilkan studi kelayakan bisnis yang akurat dan dipercaya, 

maka dilakukan pengumpulan data-data untuk dianalisa. Data-data yang 

dikumpulkan harus bersifat valid dan reliable. 

Menurut Sekaran dan Bougie (2013: 180): 

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

 
 Data dapat diperoleh dari sumber primer dan sekunder. Data primer 

mengacu pada informasi yang diperoleh dari tangan pertama oleh peneliti 

terhadap variable-variabel yang diperlukan untuk tujuan spesifik dari 

penelitian. Data sekunder dapat diperoleh dari informasi yang telah 

dikumpulkan dari sumber yang ada. 

 Data yang dipakai dalam analisis studi kelayakan bisnis ini ada dua jenis, 

yaitu: 

1. Data Primer 

Menurut Sekaran dan Bougie (2013: 180), data primer adalah informasi 

yang didapat dari seseorang ketika diwawancarai, kuesioner, atau diamati. 

Metode pengumpulan data primer digunakan dua macam, yaitu: 

a. Metode survey dengan kuesioner 

Menurut Sekaran dan Bougie (2013 : 197), metode kuesioner dapat 

didefinisikan sebagai berikut 

 A questionnaire is a preformulated written set of question to which 
respondents record their answers, usually within rather closely defined 
alternatives. Questionnaire is an efficient data collection mechanism when 
the researcher know exactly what is required and hot to measure the 
variables of interest. 
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Kuesioner adalah sebuah tulisan berupa pertanyaan yang diajukan 

kepada responden di mana responden menjawab pertanyaan yang 

telah dibuat. Untuk mengumpulkan data yang diperlukan, makan 

dilakukan penyebaran kuesioner.  

 Kuseioner akan berisi pertanyaan-pertanyaan mengenai 

karakteristik pasar dan marketing mix dari Classico Pizza House. 

Target kuseioner adalah orang-orang yang telah mempunyai 

penghasilan dan pengunjung di beberapa restoran yang terdapat di 

Pantai Indah Kapuk. Hasil dari kuesioner ini akan digunakan untuk 

membantu penyusunan studi kelaykan bisnis Classico Pizza House 

sebagai sumber data yang akurat dan dapat dipercaya. 

b. Observasi Langsung 

Kegiatan observasi dilakukan terhadap beberapa usaha restoran di 

Pantai Indah Kapuk untuk mengetahui keadaan pesaing, kelebihan, 

dan kekurangan pesaing sehingga menjadi tolak ukur untuk menyusun 

strategi pemasaran. 

2. Data Sekunder 

  Menurut Sekaran dan Bougie (2013: 180), data sekunder 

merupakan data yang informasinya diperoleh dari sumber-sumber yang 

sudah ada, contohnya data pemerintah, analisis industri, data perusahaan, 

data Badan Pusat Statistik, buku-buku, karya ilmiah, dan media lainnya. 

Data sekunder yang digunakan dalam proses pengumpulan data, 

menggunakan data BPS, karya ilmiah, website, dan beberapa buku sebagai 

referensi. 
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D. Teknik Pengambilan Sampel 

Menurut Hair et. al. (2007: 175), teknik pengambilan sampel ada dua, di 

antaranya:  

1. Probability Sampling 

Probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan 

peluang yang sama kepada setiap anggota populasi untuk menjadi sampel. 

Teknik ini terbagi di dalam tiga kategori, diantaranya: 

a) Simple Random Sampling 

Teknik ini adalah teknik yang paling sederhana. Sampel diambil 

secara acak tanpa memperhatikan tingkatan yang ada dalam populasi. 

b) Stratified Sampling 

Teknik ini adalah cara mengambil sampel dengan memperhatikan 

strata (tingkatan) di dalam populasi. Di dalam teknik ini, data 

sebelumnya dikelompokkan ke dalam tingkatan-tingkatan tertentu, 

seperti: tingkatan tinggi, rendah, sedang/baik, jenjang pendidikan 

kemudian sampel diambil dari tiap tingkatan tersebut. 

c) Cluster Sampling 

Cluster Sampling adalah pengambilan sampel dari populasi 

dikelompokkan menjadi sub-sub populasi secara yang disebut cluster 

dari sub populasi selanjutnya dirinci lagi menjadi sub-populasi yang 

lebih kecil. Anggota dari sub populasi terakhir dipilih secara acak 

sebagai sampel penelitian.  
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2. Non-probability Sampling 

Non-probability sampling artinya setiap anggota populasi tidak memiliki 

kesempatan atau peluang yang sama sebagai sampel. Teknik ini terbagi 

dalam empat kategori: 

a) Convenience Sampling 

Convenience sampling merupakan teknik dalam memilih sampel, 

peneliti tidak mempunyai pertimbangan lain kecuali berdasarkan 

kemudahan saja. Seseorang diambil sebagai sampel karena kebetulan 

orang tadi ada di tempat atau kebetulan mengenal orang tersebut. 

b) Judgement Sampling 

Judgement sampling merupakan  teknik sampling yang satuan 

sampling nya dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu dengan tujuan 

untuk memperoleh satuan sampling yang memiliki karakteristik atau 

kriteria yang dikehendaki dalam pengambilan sampel. Sesuai dengan 

namanya, sampel diambil dengan maksud dan tujuan yang diinginkan 

peneliti atau sesuatu diambil sebagai sampel karena peneliti 

menganggap bahwa seseorang atau sesuatu tersebut memiliki atau 

mengetahui informasi yang diperlukan bagi penelitian yang dibuat. 

c) Quota Sampling 

Pengambilan sampel hanya berdasarkan pertimbangan peneliti saja, 

namun besar dan kriteria sampel telah ditentukan lebih dahulu. 

Misalnya Sampel yang akan di ambil berjumlah 100 orang dengan 

perincian 50 laki-laki dan 50 perempuan yang berumur 15-40 tahun. 
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Cara ini dipergunakan kalau peneliti mengenal betul daerah dan 

situasi daerah di mana penelitian akan dilakukan.  

d) Snowball Sampling 

Snowball sampling merupakan teknik sampling  yang banyak dipakai 

ketika peneliti tidak banyak tahu tentang populasi penelitiannya. 

Biasanya peneliti minta kepada sampel pertama untuk menunjukan 

orang lain yang kira-kira bisa dijadikan sampel. Satuan sampling 

dipilih atau ditentukan berdasarkan informasi dari responden 

sebelumnya 

Classico Pizza House menggunakan teknik non-probability sampling, yaitu 

convenience sampling. Teknik ini dipakai karena kemudahan dalam 

mengambil sampel. 

E. Tinjauan Konseptual Mengenai Bisnis Terkait 

Beberapa hal yang ditinjau mengenai bisnis terkait: 

1. Pengertian pariwisata 

Menurut Walker (2012: 37) pariwisata adalah: 

 Tourism is a dynamic, evolving, consumer-driven force and is the 
world’s largest industry, or collection of industries, when all its interrelated 
components are place under one umbrella: tourism, travel, lodging, events: 
restaurant, managed services; assembly, destination and event management; 
and recreation. Tourism plays a foundational role in framing the various 
services that hospitability companies perform. 
 

Pariwisata adalah sesuatu yang dinamis, berkembang, dan merupakan 

industri terbesar di dunia, atau koleksi industri, ketika semua komponen 

yang saling terkait berada di bawah satu payung seperti pariwisata, 

perjalanan, usaha restoran penginapan, konvensi, pameran, pertemuan, 

atau rapat, dan acara. Pariwisata memainkan peran mendasar dalam 
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membingkai berbagai layanan yang dilakukan hospitability companies. 

Restoran merupakan salah satu unsur dari pariwisata yang penting dewasa 

ini. 

2. Pengertian Restoran 

Restoran merupakan kata yang berasal dari bahasa Perancis 

“restaurer” yang diadaptasi oleh Inggris menjadi “restaurant”. Menurut 

Walker (2012: 202), restoran adalah 

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

 

  Restoran adalah bagian penting dari gaya hidup sehari-hari, pergi 

ke restoran beberapa kali dalam seminggu untuk bersosialisasi, serta 

makan dan minum. Restoran menawarkan tempat untuk bersantai dan 

menikmati kebersamaan dengan keluarga, teman, kolega, dan rekan bisnis, 

untuk memulihkan energi yang hilang saat melakukan aktifitas. 

3. Sejarah Restoran  
 

Menurut Walker & Lundberg (2013: 6) restoran pertama kali di 

sebut sebagai “public dining room” di Perancis. Restoran menyediakan 

tempat duduk, meja makan, dan menyajikan porsi makanan per orang 

yang dipesan dari menu yang ada. Restoran tersebut di dirikan oleh 

seorang pria bernama Beauvilliers pada tahun 1782 dan diberi nama  

Grande Taverne de Londres, tetapi ini bukan dasar terciptanya konsep 

restoran. M. Beaulanger disebut bapak dari restoran modern, dia menjual 

sup yang dijualnya di kedai minuman di Rue Baileul Restorantes. Dia 
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menamakan sup ini restorantes yang menjadi awal kata restoran. Kata 

restoran masuk ke Amerika oleh Jean Baptise Gilbert Paypalt dengan 

nama Julien’s restaurator, makanan yang dijual berupa sup, fondue, dan 

jamur truffle. Pada awal tahun 1800, penginapan dan rumah minum di 

Amerika Serikat mengalami peningkatan yang tinggi. Dengan 

meningkatnya pertumbuhan ekonomi, banyak masyarakat yang memilih 

makan di restoran dibandingkan menyediakan makanan sendiri di rumah. 

Pada tahun yang sama, restoran telah dibuka lebih dari lima ratus lebih di 

kota Paris. 

4. Jenis-jenis Restoran 

  Menurut Walker & Lundberg (2013: 19) restoran terbagi menjadi 

dua kategori umum, yaitu: 

a. Full Service Restaurant 

Ada empat jenis restoran, diantaranya: 

1) Fine Dinning Restaurants 

Restoran yang menawarkan menu makanan sekurang-kurangnya 

15 menu makanan pembuka dan dimasak dari bahan baku yang 

segar. Contohnya adalah Tin Pan Alley. 

2) Theme Restaurants 

Restoran ini adalah kombinasi dari beberapa tipe restoran 

spesialis yang menyajikan menu makanan yang terbatas, tetapi 

bertujuan untuk membuat pelanggan terkesima dengan restoran 

tersebut. Contohnya adalah Nanny’s Pavilion. 

3) Casual dining Restaurants 
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Restoran yang menyajikan makanan dalam pengemasan yang 

menarik dan biasanya mempunyai desain dan menu yang unik 

dan menarik. Contohnya adalah Toung N Groove. 

4) Steak-House Restaurant 

Restoran yang menjual menu makanan berupa steak yang terbuat 

dari bahan baku seperti daging, ikan, dan ayam. Contohnya 

adalah Holycow. 

b. Casual Dining and Dinner House Restaurants 

Ada empat jenis restoran, diantarnya: 

1) Family Restaurants 

Restoran ini dapat berdiri sendiri atau dijalankan oleh keluarga 

dan menu yang disaijkan sederhana dan tidak formal. Contohnya 

Family Restaurant. 

2) Speciality Restaurants 

Restoran ini menyajikan menu makanan yang khusus, seperti 

pizza, seafood. Contohnya adalah Pizza Marzano. 

3) Quick Service atau Fast-Food Restaurants 

Restoran ini menawarkan menu yang terbatas dan dengan 

penyajian yang cepat, seperti hamburger, kentang goreng, ayam 

goreng, dan yang lainnya. Contohnya adalah KFC. 

4) Ethnic Restaurant 

Restoran ini pada umumnya menyajikan masakan dan dekorasi  

etnik dari berbagai negara, contohnya masakan Cina, masakan 
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Korea, masakan Italia, dan sebagainya. Contohnya adalah San 

Jung restoran yang menyajikan masakan Korea. 

5. Tipe layanan 

Menurut Baraban dan Durocher (2010: 18), tipe pelayanan dibagi menjadi 

enam, di antaranya: 

a. A la Carte Service 

Pramusaji mengambil pesanan dari tamu dan diberikan kepada koki di 

dapur untuk disiapkan. Pelayanan ini biasanya ditemukan di hotel, 

coffee shop, upscale restaurants, dan lainnya. Contohnya adalah 

Altitude Salt & Grill. 

b. Quick Service 

Pelanggan biasanya mengantri di baris tertentu untuk memesan 

makanan. Biasanya, pramusaji mengambil pesanan, memberikan 

makanan, dan menerima pembayaran. Terdapat di sekolah, 

universitas, rumah sakit, dan kantin karyawan. Contohnya KFC atau 

Mc Donalds. 

c. Tableside Service 

Kunci utama dari tipe layanan ini adalah persiapan atau pemasakan 

makanan dilakukan di sebelah meja tamu. Bahan mentah atau yang 

sudah setengah dimasak dibawa ke sebelah meja tamu untuk dimasak, 

ditata di piring, dan disajikan langsung ke tamu. Contohnya adalah 

restoran Gomawo. 
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d. Buffet Service 

Tipe layanan ini menyajikan pengalaman berbeda dengan tamu 

mengambil makanannya sendiri secara bebas. Biasanya ada restoran 

yang telah menyajikan masakan yang telah matang dan ada restoran 

yang menyajikan daging yang sudah dibumbui dan kita langsung 

memanggang di meja tamu. Contohnya adalah restoran hanamasha. 

e. Take-away Service 

Tipe layanan ini sangat memerhatikan keseimbangan suhu dari 

makanan saat dikirim kepada pelanggan. Tipe layanan ini 

mengirimkan pesanan pelanggan ke tempat dimana pelanggan tersebut 

ada dan pembayaran dilakukan di tempat tujuan. Contohnya adalah 

Domino’s Pizza. 

f. Family Style 

Makanan disajikan dipiring dalam porsi yang besar di tengah meja 

tamu. Biasanya terdapat di restoran cina. Contohnya adalah Jun Njan. 

6. Menu 

  Davis, Lockwood, dan Stone (2012: 146) mengatakan bahwa menu 

merupakan hal penting yang menentukan sukses atau tidaknya suatu 

restoran. Terdapat dua jenis tipe menu yang biasanya digunakan, di 

antaranya: 

a. A’la carte menu 

Karakter utama penyajian a la carte adalah terdapat harga dari setiap 

satu menu yang di pesan. Karakter lainnya adalah makanan dimasak 
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setelah dipesan dan tidak memerlukan menu komplit. Contohnya, 

restoran Red Bean. 

b. Table d’hote menu 

Suatu susunan hidangan lengkap dengan suatu harga yang 

pasti.  Jumlah hidangan biasanya terbatas dan terdiri dari beberapa 

kelompok hidangan. Untuk tetap menjaga kepuasan tamu, maka hotel 

biasanya mencantumkan beberapa makanan untuk masing-masing 

kelompok. Tamu dapat memilih satu makanan diantara kelompok 

tersebut, misalnya: pada kelompok pembuka (appetizer) tercantum 3 

makanan, pada kelompok sop (soup) tercantum 3 jenis sop dan 

demikian juga pada kelompok yang lain. Contohnya, restoran Jun 

Njan. 

7. Sejarah Pizza 

Menurut Helstosky (2008: 20), awalnya pizza adalah makanan 

rakyat miskin di Napoli, Italia Selatan. Namun kini, termasuk di 

Indonesia, Pizza menjadi makanan yang sangat populer. Rasanya yang 

ringan, komplet gizi dan cukup mengenyangkan menjadi alasan utama 

orang menyukai Pizza. Pizza berasal dari kata kuno Italia yang artinya 

"dicubit", karena memang seperti itulah cara makannya. 

Pizza mulai terkenal berkat seorang pembuat roti, Raffaele 

Esposito. Pada tahun 1889, Raffaele sengaja membuat pizza dengan cita 

rasa baru untuk menyambut kunjungan raja Umberto dan ratu Margherita. 

Kulit Pizza yang renyah diberi topping yang mengacu pada tiga warna 

bendera Italia, yaitu merah (tomat), putih (keju mozzarella) dan hijau 
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(daun basil). Tak disangka, ratu Margheritta sangat menyukainya sehingga 

Raffa mengambil nama ratu untuk Pizza buatannya. Sejak saat itu, Pizza 

Margheritta menjadi terkenal. 

Pizza sendiri dikelompokkan menjadi 2 macam varian, Pizza dari 

Italia Utara yang mengutamakan variasi isi Pizza dan Pizza dari Italia 

Selatan yang lebih mengedepankan cita rasa bumbunya. Pizza Italia yang 

tipis dan renyah berbeda dengan Pizza Amerika yang tebal dan mirip roti. 

Rahasia kelezatan Pizza ada pada 4 hal: kerenyahan kulitnya, kesedapan 

saosnya, kelembutan kejunya dan kenikmatan kombinasi topping-nya. 

8. Jenis Restoran yang Dipilih 

Classico Pizza House berlokasi di Pantai Indah Kapuk dengan jenis 

speciality restaurant dengan menjual berbagai macam pizza yang 

dipanggang menggunakan tungku oven tunggu kayu, sehingga 

mendapatkan suhu panas yang stabil, sehingga tingkat kematangan yang 

lebih merata, baik dari sisi luar dan dalam, dan menghasilkan rasa dan 

aroma nikmat, selain itu adonan pizza yang menggunakan tinta cumi untuk 

memberikan warna hitam dan menambah rasa yang gurih. Penyajian menu 

di Classico Pizza House adalah A’la Carte yang mempersilahkan 

pelanggan memesan makanan dan minuman berdasarkan menu yang telah 

ada. Tipe layanan di restoran ini adalah A’la Carte Service, yaitu 

pramusaji mengambil pesanan dari pelanggan dan dibawa ke dapur untuk 

dipersiapkan, setelah makanan telah siap, pramusaji akan menyajikan 

makanan tersebut kepada pelanggan. Target pasar dari Classico Pizza 

House adalah karyawan swasta dan negeri, wiraswasta, dan keluarga. 




