
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Gagasan Awal 

Pariwisata merupakan sebuah sektor industri besar yang 

melibatkan dibangunnya berbagai komponen pendukung. Hal ini seperti 

yang diungkapkan oleh Ninemeier dan Hayes (2006: 8), di mana 

terdapat tiga komponen utama pendukung pariwisata, yaitu hospitalitas 

(berupa akomodasi dan layanan makan minum), layanan transportasi, 

serta destinasi alternatif (berupa retail shop dan aktivitas-aktivitas 

pariwisata). 

Ketiga komponen pariwisata tersebut sangat berperan dalam 

menghasilkan devisa bagi negara. Misalnya saja, komponen hospitalitas 

yang terdiri atas akomodasi dan layanan makan minum. Di Indonesia, 

tepatnya Tangerang Selatan, peranan lapangan usaha penyediaan 

akomodasi dan layanan makan minum terhadap Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB) Tangerang Selatan mencapai 1 triliun rupiah 

setiap tahunnya. Pada Tabel 1, dapat dilihat pula bahwa kontribusi 

akomodasi dan layanan makan minum terhadap PDRB selalu 

mengalami peningkatan setiap tahunnya.  
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TABEL 1 
Peranan Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Layanan Makan 

Minum terhadap PDRB Tangerang Selatan 

(Persentase dan Miliar Rupiah), 2010 – 2014 

Lapangan 

Usaha 
2010 2011 2012 2013 2014 

Penyediaan 

Akomodasi 

0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 

9,15 9,91 11,71 13,40 15,37 

Layanan Makan 

Minum 

3,06% 3,05% 3,11% 3,19% 3,33% 

933,49 1007,24 1214,14 1425.31 1705,57 

Penyediaan 

Akomodasi dan  

Layanan Makan 

Minum 

3,09% 3,08% 3,14% 3,22% 3,36% 

942,64 1.017,15 1.225,85 1.438,71 1.720,94 

Sumber: BPS Tangerang Selatan (2015) 

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa peran 

penyediaan akomodasi terhadap PDRB Tangerang Selatan lebih kecil 

jumlahnya daripada peran penyediaan layanan makan minum terhadap 

PDRB Tangerang Selatan. Dengan kata lain, sebagian besar dari angka 1 

triliun rupiah tersebut diperoleh dari penyediaan layanan makan minum. 

Salah satu tren produk dalam lapangan usaha layanan makan 

minum yang senantiasa berkembang hingga saat ini adalah es krim. 

Menurut Gisslen (2013: 553), popularitas es krim tidak perlu dijelaskan, 

es krim dalam bentuk apa saja, baik hanya berbentuk es krim polos, 

maupun yang disajikan dengan berbagai topping, menarik bagi semua 

orang. 

Menurut Adiwaluyo (2015), berdasarkan data Euromonitor, 

konsumsi es krim di Asia Pasifik sedang mengalami perkembangan saat 

ini. Asia Pasifik menguasai sekitar tiga puluh persen (30%) dari total 

pangsa pasar es krim dunia dan berhasil mengalahkan Eropa Amerika 
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yang hanya menguasai dua puluh delapan persen (28%) dari total 

pangsa pasar es krim dunia.  

Adiwaluyo (2015) berdasarkan wawancaranya dengan Adji 

Andjono, National Sales Manager and Marketing PT Campina Ice 

Cream Industry menjelaskan bahwa fenomena ini dapat terjadi karena 

tiga faktor mendasar. Pertama, pertumbuhan jumlah penduduk yang 

disertai dengan peningkatan daya beli. Adanya peningkatan daya beli 

ini mengakibatkan masyarakat mengalami perubahan gaya hidup dan 

pola makan, termasuk loyal untuk membeli es krim. Kedua, cuaca di 

Asia Pasifik yang cenderung panas. Cuaca panas ini menimbulkan lebih 

besarnya keinginan seseorang untuk mengonsumsi es krim yang 

cenderung dingin dan menyegarkan. Terakhir, berkembangnya jumlah 

kelompok usia muda di Asia Pasifik, di mana kelompok usia inilah yang 

menjadi peminat terbesar es krim. 

Adiwaluyo (2015) menambahkan pula bahwa Indonesia 

merupakan pasar es krim yang sangat besar secara ukuran karena 

mencapai seratus lima puluh delapan juta liter dan merupakan yang 

terbesar di Asia Tenggara. Tidak hanya demikian, Adiwaluyo (2015) 

juga mengatakan bahwa pertumbuhan pasar es krim di Indonesia ini 

akan berlanjut baik ke depannya dan pertumbuhannya diproyeksikan 

mencapai delapan koma tujuh puluh lima persen (8,75%) atau mencapai 

dua ratus empat puluh juta liter hingga tahun 2018. 
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Adanya pasar dari bisnis layanan makan minum, termasuk es 

krim, dapat diperoleh melalui data pertumbuhan penduduk. 

Pertumbuhan penduduk menunjukkan bahwa permintaan akan 

pemenuhan kebutuhan makan minum meningkat dan perlu diisi 

kekosongannya. Berikut merupakan data jumlah penduduk Tangerang 

Selatan menurut kelompok usia dari tahun 2010 – 2014 dan data jumlah 

penduduk Serpong Utara menurut kelompok usia dari tahun 2010 – 

2014. 

TABEL 2 
Jumlah Penduduk Tangerang Selatan Menurut Kelompok Usia 

Tahun 2010 – 2014  

Kel. 

Usia 
2010 2011 2012 2013 2014 

0 – 4 117.286 126.846 130.902 139.376 142.832 

5 – 9 116.954 115.111 117.820 123.211 127.761 

10 – 14  107.053 109.822 110.772 108.264 109.691 

15 – 19  113.549 118.274 121.700 121.309 122.927 

20 – 24  122.058 127.663 128.517 131.225 132.839 

25 – 29  136.921 139.438 142.450 141.679 144.302 

30 – 34  129.459 137.375 142.182 143.468 147.320 

35 – 39  118.435 125.144 130.184 133.687 138.538 

40 – 44  99.849 107.054 113.086 117.407 123.013 

45 – 49  78.410 85.243 90.865 95.934 101.811 

50 – 54  58.417 63.328 68.005 71.733 76.737 

55 – 59  37.977 42.468 46.754 50.863 55.184 

60 – 64  21.449 23.601 25.156 26.911 29.330 

65 – 69  14.386 15.444 16.663 17.252 18.571 

70 – 74  9.012 9.351 9.861 10.230 10.760 

75+ 9.107 9.764 10.253 10.854 11.383 

Total 1.290.322 1.355.926 1.405.170 1.443.403 1.492.999 
Sumber: BPS Tangerang Selatan (2015) 

 

TABEL 3 
Jumlah Penduduk Serpong Utara Menurut Kelompok Usia 

Tahun 2010 – 2014 

Kel. 

Usia 
2010 2011 2012 2013 2014 

0 – 4 12.670 13.951 14.641 15.843 16.510 

5 – 9 11.972 11.994 12.486 13.270 13.994 
Sumber: BPS Tangerang Selatan (2015) 
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TABEL 3 
Jumlah Penduduk Serpong Utara Menurut Kelompok Usia 

Tahun 2010 – 2014 (Lanjutan) 

Kel. 

Usia 
2010 2011 2012 2013 2014 

10 – 14 9.790 10.231 10.498 10.431 10.750 

15 – 19 10.123 10.734 11.233 11.385 11.734 

20 – 24 12.435 13.239 13.557 14.066 14.484 

25 – 29 14.284 14.817 15.397 15.567 16.127 

30 – 34  14.184 15.327 16.134 16.550 17.284 

35 – 39  12.853 13.829 14.632 15.274 16.099 

40 – 44  10.173 11.106 11.932 12.590 13.415 

45 – 49  6.621 7.333 7.932 8.539 9.222 

50 – 54 4.255 4.699 5.139 5.510 5.999 

55 – 59 2.691 3.067 3.439 3.807 4.206 

60 – 64 1.591 1.780 1.932 2.101 2.330 

65+ 2.857 3.104 3.359 3.561 3.844 

Total 126.499 135.211 142.328 148.494 155.998  
Sumber: BPS Tangerang Selatan (2015) 

 

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa Tangerang 

Selatan, khususnya daerah Serpong Utara memiliki jumlah penduduk 

yang selalu mengalami perkembangan setiap tahunnya. Selain itu, di 

kedua daerah tersebut, terdapat kelompok usia muda dalam jumlah yang 

cukup besar dan selalu mengalami pertumbuhan pula setiap tahunnya. 

Oleh karena adanya peluang yang menjanjikan secara finansial 

pada industri penyediaan layanan makan minum, serta didukung dengan 

tren perkembangan es krim di Indonesia seperti yang telah diuraikan 

sebelumnya, maka penulis tertarik untuk membuka bisnis es krim 

gulung (rolled ice cream) yang dipadukan dengan crepe bernama 

Snowbelle. Kemudian, melihat adanya potensi pasar di Tangerang 

Selatan, khususnya Serpong Utara, membuat penulis berkeinginan 

untuk membangun bisnis ini di daerah Bumi Serpong Damai, tepatnya 

di AEON Mall Bumi Serpong Damai. Penulis memilih AEON Mall 
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Bumi Serpong Damai karena lokasi pusat perbelanjaan ini berdekatan 

dengan dua universitas besar, yaitu Swiss German University dan 

Universitas Prasetiya Mulya yang didominasi oleh kaum muda yang 

memiliki daya beli. 

 

B. Tujuan Studi Kelayakan 

1. Tujuan Utama 

Tujuan utama dilakukannya studi kelayakan bisnis ini antara lain: 

a. Menganalisis kelayakan bisnis Snowbelle untuk direalisasikan 

berdasarkan aspek pasar dan pemasaran, aspek ekonomi, sosial, 

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

aspek manajemen, serta aspek finansial. 

b. Menganalisis kelayakan bisnis Snowbelle berdasarkan perkiraan 

peluang dan hambatan yang akan dihadapi oleh bisnis yang 

bersangkutan. 

2. Sub Tujuan 

Adapun tujuan lain dilakukannya studi kelayakan bisnis ini antara 

lain: 

a. Meyakinkan investor potensial untuk melakukan investasi. 

b. Menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar dan 

mengurangi tingkat pengangguran. Hal ini dilakukan melalui 

perekrutan masyarakat untuk menjadi sumber daya manusia 

(SDM) Snowbelle. 
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c. Membantu pemerintah Indonesia, khususnya di daerah 

Tangerang Selatan dalam meningkatkan perekonomian daerah 

pada sektor perdagangan, hotel, dan restoran. Hal ini dilakukan 

melalui penyerahan pajak restoran Snowbelle kepada 

pemerintah daerah Tangerang Selatan. 

d. Memenuhi kebutuhan dan gaya hidup masyarakat di bidang 

makanan dan minuman. 

 

C. Metodologi 

Penulis melakukan pengumpulan data untuk mendukung 

keakuratan dan kehandalan studi kelayakan bisnis Snowbelle dengan 

metode sebagai berikut: 

1. Data Primer 

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

informasi yang didapat secara langsung oleh peneliti mengenai 

variabel-variabel yang ingin diuji di dalam suatu penelitian. Dalam 

hal ini, penulis mengumpulkan data primer melalui: 

a. Metode Survei dengan Kuesioner 

Sekaran dan Bougie (2013: 147) mengatakan bahwa kuesioner 

merupakan kumpulan pertanyaan tertulis yang telah dibuat 

sebelumnya bagi responden untuk melaporkan jawabannya 

dalam bentuk alternatif definisi yang terdekat.  
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1) Jenis Kuesioner 

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

dibagi menjadi dua jenis berdasarkan metode distribusinya, 

yaitu: 

a) Personally administered questionnaire, yaitu kuesioner 

yang diberikan secara langsung kepada responden yang 

bersangkutan. Kuesioner ini baik untuk penelitian yang 

jangkauannya hanya berada di area lokal. Keuntungan 

dari kuesioner ini adalah peneliti mendapatkan respon 

yang lengkap dalam waktu yang singkat karena peneliti 

dapat secara langsung mengklarifikasi pertanyaan yang 

kurang dipahami oleh responden, meminta responden 

untuk menjawab kembali apabila ada bagian yang 

terlewat, serta dapat langsung mengumpulkan kembali 

kuesioner yang telah selesai diisi. 

b) Mail and electronic questionnaire, yaitu kuesioner yang 

didistribusikan melalui pos, email dan sebagainya. 

Kuesioner ini baik untuk penelitian yang mencakup area 

geografis yang lebih luas. Kuesioner ini memberi 

keleluasaan waktu dan tempat bagi responden untuk 

mengisinya. Namun, tingkat kembalinya kuesioner 

kepada peneliti rendah dan membutuhkan waktu. 

Dalam studi kelayakan bisnis ini, penulis menggunakan 

personally administered questionnaire. Hal ini didukung 
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oleh beberapa alasan. Pertama, Snowbelle akan didirikan di 

AEON Mall Bumi Serpong Damai, sehingga untuk 

mengetahui kelayakan berdirinya Snowbelle di lokasi 

tersebut, kuesioner harus disebarkan di lokasi yang 

bersangkutan, yaitu Bumi Serpong Damai dan sekitarnya. 

Kedua, penulis mengharapkan kuesioner dapat kembali 

dalam waktu yang cepat supaya proses analisis dapat segera 

dilakukan. Ketiga, penulis mengharapkan kuesioner dapat 

terjawab dengan lengkap dan akurat.  

2) Isi Kuesioner 

Isi kuesioner studi kelayakan bisnis Snowbelle dibagi 

menjadi tiga bagian yaitu: 

a) Profil responden, yaitu informasi mengenai pribadi dari 

responden yang bersangkutan dengan tujuan untuk 

mengetahui pangsa pasar Snowbelle yang tepat. Data ini 

meliputi jenis kelamin, umur, status keluarga, domisili, 

pekerjaan, rata-rata penghasilan setiap bulan, dan rata-

rata pengeluaran setiap bulan dari responden yang 

bersangkutan.  

b) Kondisi pasar, yaitu informasi yang bertujuan untuk 

mengetahui kebiasaan dan kondisi dari pasar, sehingga 

kelayakan dan kebijakan mengenai bisnis terkait dapat 

ditentukan. Data ini meliputi frekuensi responden 

mengunjungi restoran dalam seminggu, frekuensi waktu 
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yang dihabiskan responden dalam sekali mengunjungi 

restoran, biaya yang dikeluarkan responden dalam sekali 

mengunjungi restoran, dengan siapa responden paling 

sering mengunjungi restoran, dan frekuensi responden 

mengunjungi AEON Mall Bumi Serpong Damai dalam 

seminggu. 

c) Baur pemasaran, yaitu informasi untuk mengetahui 

permintaan pasar mengenai produk (product), distribusi 

(place), harga (price), promosi (promotion), sumber daya 

manusia (people), paket (packaging), program 

(programming), dan kemitraan (partnership) dari bisnis 

terkait, sehingga Snowbelle dapat menerapkan baur 

pemasaran yang efektif dan tepat sasaran. 

3) Skala Kuesioner 

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

suatu alat untuk membedakan setiap individu berdasarkan 

variabel-variabel yang akan diuji di dalam penelitian. 

Kuesioner studi kelayakan bisnis Snowbelle menggunakan 

skala likert untuk membedakan setiap individu tersebut. 

Sekaran dan Bougie (2013: 211) mengatakan bahwa skala 

likert merupakan sebuah skala yang dirancang untuk 

mengukur seberapa setuju responden terhadap suatu 

pernyataan. Lebih lanjut, menurut Sekaran dan Bougie (2013: 

212 – 217), terdapat empat tipe skala dasar, yaitu: 
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a) Skala nominal, yaitu skala yang mengizinkan peneliti 

untuk mengelompokkan setiap subyek ke dalam suatu 

kategori tertentu.  

b) Skala ordinal, yaitu skala yang mengizinkan peneliti 

untuk tidak hanya mengelompokkan setiap subyek ke 

dalam suatu kategori tertentu, tetapi juga mengurutkan 

peringkat kategori tersebut, mulai dari peringkat yang 

tertinggi hingga peringkat yang terendah. 

c) Skala interval, yaitu skala yang mengizinkan peneliti 

untuk mengelompokkan setiap subyek ke dalam kategori, 

mengurutkan peringkat kategori, serta mengukur 

besarnya jarak perbedaan preferensi di antara setiap 

individu. 

d) Skala rasio, yaitu skala yang mengizinkan peneliti untuk 

mengelompokkan setiap subyek ke dalam kategori, 

mengurutkan peringkat kategori, mengukur besarnya 

jarak perbedaan preferensi di antara setiap individu, serta 

mengukur besarnya proporsi dari perbedaan tersebut. 

Dalam kuesioner studi kelayakan bisnis Snowbelle, terdapat 

tiga buah skala dasar yang digunakan, yaitu skala nominal, 

skala rasio, dan skala interval. Skala nominal digunakan 

pada bagian profil responden untuk mengategorikan jenis 

kelamin, umur, status keluarga, domisili, dan pekerjaan 

responden, serta pada bagian kondisi pasar untuk 
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mengategorikan dengan siapa responden paling sering 

mengunjungi restoran. Skala rasio digunakan pada bagian 

profil responden untuk menentukan proporsi perbedaan rata-

rata penghasilan dan pengeluaran responden setiap bulan, 

serta pada bagian kondisi pasar untuk menentukan proporsi 

perbedaan frekuensi responden mengunjungi restoran dalam 

seminggu, frekuensi waktu yang dihabiskan responden 

dalam sekali mengunjungi restoran, biaya yang dikeluarkan 

responden dalam sekali mengunjungi restoran, dan frekuensi 

responden mengunjungi AEON Mall BSD dalam seminggu. 

Skala interval digunakan pada bagian baur pemasaran 

dengan membagi skala menjadi enam, yaitu sangat tidak 

setuju (STS), tidak setuju (TS), cenderung tidak setuju 

(CTS), cenderung setuju (CS), setuju (S), dan sangat setuju 

(SS).  

4) Uji Reliabilitas Kuesioner 

Menurut Sekaran dan Bougie (2013: 225), reliabilitas 

merupakan suatu tes mengenai seberapa konsisten suatu 

instrumen pengukur di dalam mengukur suatu konsep yang 

ingin diuji.  Dalam studi kelayakan bisnis Snowbelle, penulis 

menggunakan Cronbach’s Alpha untuk menguji reliabilitas 

kuesioner. Sekaran dan Bougie (2013: 292) mengatakan 

bahwa Cronbach’s Alpha merupakan koefisien reliabilitas 

yang dapat mengindikasikan seberapa baik variabel-variabel 



13 
 

saling berkolerasi positif antara satu dengan yang lain. 

Kriteria hasil Cronbach’s Alpha menurut Sekaran dan 

Bougie (2013: 293) adalah sebagai berikut: 

a) Apabila Cronbach’s Alpha bernilai kurang dari 0.60 

mengindikasikan bahwa hasil kuesioner bereliabilitas 

lemah dan tidak dapat diterima. 

b) Apabila Cronbach’s Alpha bernilai di sekitar 0.70 

mengindikasikan bahwa hasil kuesioner dapat diterima. 

c) Apabila Cronbach’s Alpha bernilai di atas 0.80 

mengindikasikan bahwa hasil kuesioner bereliabilitas 

baik. 

5) Teknik Penyebaran Kuesioner 

Kuesioner disebar kepada responden dengan kriteria berusia 

minimal lima belas tahun, berdomisili atau memiliki 

aktivitas, misalnya bekerja atau belajar di daerah BSD dan 

sekitarnya, serta memiliki status ekonomi menengah ke atas. 

6) Lokasi Penyebaran Kuesioner 

Kuesioner akan dibagi di beberapa lokasi, yaitu Bumi 

Serpong Damai (AEON Mall Bumi Serpong Damai, 

Universitas Prasetiya Mulya, dan Swiss German University), 

Gading Serpong, Alam Sutra, serta Karawaci. 

7) Sampel Kuesioner 

Menurut Sekaran dan Bougie (2013: 244), sampel 

merupakan bagian dari populasi yang membantu peneliti 
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untuk membuat simpulan secara umum mengenai populasi 

tersebut. 

a) Jenis desain sampel 

Terdapat dua jenis desain sampel, yaitu probability 

sample design dan non-probability sample design. Studi 

kelayakan bisnis Snowbelle menggunakan non-

probability sample design, yang secara spesifik 

dinamakan convenience sampling sebagai desain 

sampelnya. Sekaran dan Bougie (2013: 252) mengatakan 

bahwa convenience sampling merupakan pengumpulan 

informasi dari anggota populasi yang secara mudah 

tersedia untuk memberikan informasi itu, sering 

digunakan pada proyek penelitian exploratory, dan 

merupakan cara terbaik untuk mendapatkan beberapa 

informasi dasar secara cepat dan efisien. Oleh karena 

studi kelayakan bisnis ditujukan untuk mendapatkan 

informasi untuk menentukan pangsa pasar dan baur 

pemasaran, maka teknik convenience sampling inilah 

yang paling tepat. 

b) Jumlah sampel 

Menurut Sekaran dan Bougie (2013: 269), jumlah 

sampel yang baik bagi penelitian multivariat (penelitian 

yang melibatkan relasi di antara banyak variabel) adalah 

minimal lima kali dari jumlah variabel yang akan diuji. 
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Oleh karena itu, jumlah sampel pada studi kelayakan 

bisnis ini adalah minimal 260 orang, yang didapatkan 

dari 52 variabel dikalikan dengan 5. 

b. Wawancara Terstruktur 

Menurut Sekaran dan Bougie (2013: 119), wawancara 

terstruktur merupakan wawancara yang dilakukan dengan syarat 

bahwa pewawancara telah mengetahui informasi-informasi apa 

saja yang ia perlukan. Selain itu, pewawancara telah 

mempersiapkan daftar pertanyaan untuk ditanyakan kepada 

responden baik secara langsung, maupun melalui telepon atau 

komputer. Dalam studi kelayakan bisnis ini, wawancara 

terstruktur dilakukan dengan narasumber yang berkompeten dan 

dinilai dapat memberi masukan yang penting mengenai usaha 

Snowbelle. 

2. Data Sekunder 

Menurut Sekaran dan Bougie (2013: 36), data sekunder merupakan 

informasi yang telah ada sebelumnya dan tidak perlu dikumpulkan 

terlebih dahulu oleh peneliti. Dalam studi kelayakan bisnis ini, 

penulis mengumpulkan data sekunder melalui: 

a. Buku Pustaka 

Sekaran dan Bougie (2013: 51) mengatakan bahwa buku pustaka 

merupakan sumber teori yang berguna di dalam area spesifik, di 

mana buku pustaka dapat mencakupi suatu pembahasan secara 

menyeluruh. Penulis memakai tulisan-tulisan yang terdapat pada 
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buku pustaka sebagai landasan teori yang valid dan dapat 

dipertanggungjawabkan di dalam mendukung studi kelayakan 

bisnis. Setiap buku pustaka yang penulis gunakan telah 

dicantumkan di dalam daftar pustaka. 

b. Koran 

Menurut Sekaran dan Bougie (2013: 52), koran menyediakan 

informasi bisnis yang terkini. Dalam studi kelayakan bisnis ini, 

koran digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai suku 

bunga deposito berjangka, transaksi obligasi pemerintah, suku 

bunga kredit, dan reksadana yang diperlukan pada aspek 

finansial. 

c. Laporan  

Menurut Sekaran dan Bougie (2013: 52), pemerintah dan badan 

hukum banyak melakukan penelitian dan hasil penelitian yang 

dipublikasikan merupakan suatu sumber informasi yang bernilai. 

Untuk mendukung data yang dibutuhkan di dalam studi 

kelayakan bisnis, penulis mencantumkan beberapa laporan dari 

Badan Pusat Statistik Tangerang Selatan yang berupa: 

1) Peranan Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan 

Layanan Makan Minum terhadap PDRB Tangerang Selatan, 

2010 – 2014. 

2) Jumlah Penduduk Tangerang Selatan dan Serpong Utara 

Menurut Kelompok Usia Tahun 2010 – 2014. 

3) Perkembangan inflasi di Tangerang Selatan. 
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d. Internet 

Menurut Sekaran dan Bougie (2013: 52 – 53), jumlah informasi 

yang dapat diperoleh melalui world wide web adalah sangat 

banyak. Data-data yang penulis ambil dari internet antara lain 

mengenai peraturan pemerintah dan undang-undang yang 

berkaitan dengan studi kelayakan bisnis, serta data pendukung 

latar belakang didirikannya bisnis Snowbelle. Data-data ini 

penulis ambil dari sumber yang dapat dipercaya. 

 

D. Tinjauan Konseptual  

1. Definisi Restoran 

Menurut Ninemeier dan Hayes (2006: 11), restoran adalah sebuah 

operasional layanan makan minum yang memiliki tujuan utama 

untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan makanan dan 

minuman tersebut, kepada tamu, baik yang berbentuk individual 

maupun grup. 

2. Klasifikasi Restoran 

Menurut Walker (2014: 25 – 54), secara meluas restoran dapat 

dikategorikan menjadi beberapa jenis, yaitu  sebagai berikut: 

a. Chain or Independent and Franchised Restaurant 

1) Independent restaurant adalah restoran yang didirikan oleh 

satu orang atau lebih secara pribadi. Keuntungan dari 

restoran ini adalah pemilik dapat menentukan sendiri konsep 

restoran, menu, dekor, dan hal-hal lain yang berkaitan 
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dengan restorannya tersebut. Banyak independent restaurant 

yang pada akhirnya berkembang menjadi chain restaurant, 

yaitu restoran dengan pemilik dan brand yang sama yang 

membuka cabang di lokasi yang berbeda.  

2) Franchised restaurant adalah restoran yang didirikan dengan 

memakai brand restoran yang telah ada sebelumnya. Dalam 

hal ini, franchisee, yaitu pihak yang memakai brand restoran 

yang telah ada, berkewajiban membayar franchising fee, 

royalty fee, dan advertising royalty. Selain itu, franchisee 

wajib memenuhi persyaratan lainnya, seperti mengikuti nilai, 

misi, dan cara franchisor dalam mengoperasikan bisnis, 

memiliki motivasi untuk sukses, memiliki modal yang cukup, 

baik untuk membeli brand maupun mengoperasikan restoran, 

serta mengikuti setiap pelatihan dan meng-cover seluruh area 

operasional restoran. Franchised restaurant menjadi sebuah 

pilihan yang baik untuk orang yang ingin mendirikan usaha 

restoran, tetapi belum memiliki banyak pengalaman di 

bidang tersebut. Hal ini dikarenakan resiko yang mungkin 

ditanggung lebih kecil daripada membuka restoran sendiri. 

Franchisor akan membantu pemilihan lokasi, 

mempersiapkan bangunan beserta desainnya, membantu 

persiapan lainnya yang berkaitan dengan pembukaan 

restoran, memberikan pelatihan kepada manager dan 

karyawan, melakukan perencanaan dan implementasi 
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strategi pemasaran, serta melakukan kunjungan ke setiap 

unit untuk memberikan masukan mengenai operasional. 

b. Quick Service Restaurant 

Quick service restaurant adalah restoran yang menawarkan 

layanan cepat saji. Saat ini, sebagian besar restoran yang 

bergerak dalam layanan cepat saji telah mengolah produknya 

terlebih dahulu, sehingga dapat disajikan dengan cepat. Menu 

yang ditawarkan umumnya terbatas. Tamu melakuan pemesanan 

di suatu konter yang terdapat foto dan harga produk, kemudian 

membayar bill terlebih dahulu sebelum menikmati makanannya. 

Minuman dan pengambilan bumbu tambahan, seperti sambal 

dan sebagainya dilakukan tamu secara pribadi di konter yang 

telah disediakan. Lalu, tamu membawa makanannya sendiri 

dengan tray ke tempat duduk yang kosong untuk menikmati 

makanan dan minumannya. Tantangan bagi operator quick 

service restaurant adalah keharusan memiliki karyawan dan 

produk yang dapat melayani jumlah tamu semaksimal mungkin 

dalam waktu yang singkat. Restoran ini terkenal karena 

umumnya terletak di lokasi yang mudah diakses, serta 

menawarkan produk yang bernilai baik dengan harga yang 

terjangkau. 

c. Family Restaurant 

Family restaurant adalah restoran tidak formal yang 

menawarkan menu dan layanan yang sederhana yang didesain 
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untuk menarik tamu yang berupa keluarga. Umumnya, restoran 

ini didirikan secara pribadi dan berlokasi di daerah pinggir kota 

yang mudah dijangkau. Sebagian besar family restaurant tidak 

melayani minuman beralkohol. Namun, ada sebagain kecil 

family restaurant yang menawarkan wine dan beer sebagai salah 

satu produknya. 

d. Casual Restaurant 

Casual restaurant adalah restoran yang menjawab tren sosial 

yang menginginkan gaya hidup yang lebih santai. Produk yang 

ditawarkan adalah menu signature yang diperkaya dengan wine 

service. Restoran didekor dengan suasana yang homey dan 

nyaman. 

e. Fine Dining Restaurant 

Fine dining restaurant adalah restoran yang menawarkan 

makanan, minuman, dan layanan yang berkelas dan mahal. 

Umumnya, tamu datang ke restoran ini pada perayaan khusus, 

misalnya ulang tahun atau acara pernikahan. Restoran ini 

mempekerjakan chef dan pelayan yang sangat berpengalaman 

dan terlatih, sehingga menghasilkan labor cost yang tinggi pula. 

Peralatan-peralatan yang digunakan untuk mendukung 

operasional seperti chinawares, glasswares, silverwares, serta 

lukisan yang mendukung arsitektur restoran umumnya dipilih 

dari bahan yang berkualitas dan mahal. Daging, sayur dan bahan 

yang digunakan untuk mengolah makanan adalah impor dan 
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berkualitas. Suasana yang ingin diciptakan oleh fine dining 

restaurant adalah eksklusif, sehingga dapat memberikan 

pengalaman visual, auditori, dan psikologis bagi tamu yang 

bersangkutan. Pertukaran tamu pada fine dining restaurant 

umumnya rendah, tetapi dengan pengeluran rata-rata per kepala 

yang tinggi. Sebagian besar keuntungan restoran ini didapatkan 

dari wine service.  

f. Other Restaurant 

1) Hotel Restaurants 

Hotel restaurants merupakan restoran-restoran yang 

berlokasi di dalam sebuah hotel. 

2) Steakhouses 

Steakhouses merupakan restoran yang menjual makanan 

berupa berbagai jenis steak. 

3) Seafood Restaurants 

Seafood restaurants merupakan restoran yang menjual 

makanan khas hasil laut, seperti ikan, udang, lobster, cumi, 

kerang, dan sebagainya. 

4) Ethnic Restaurants 

Ethnic restaurants merupakan restoran yang menjual 

makanan khas etnis tertentu. 

a) Mexican Restaurant 

Mexican restaurant adalah restoran yang menjual 

makanan khas Mexico. Makanan berupa tortillas, ground 
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beef, cilantro, chiles, rice, dan beans atau dapat pula 

berupa seafood yang disajikan dengan spicy sauce. 

Dahulu, makanan ini digoreng menggunakan lard, tetapi 

sekarang sebagaian restoran menggunakan vegetable oil. 

Menu, dekor, dan musik yang dipakai di Mexican 

restaurant adalah yang berwarna dan bersemangat. 

b) Italian Restauramt 

Italian restaurant adalah restoran yang menjual makanan 

khas Italia. Menu berupa pizza dan berbagai macam jenis 

pasta, seperti spaghetti, macaroni, ravioli, dan 

sebagainya. 

c) Chinese  Restaurant 

Chinese restaurant adalah restoran yang menjual 

makanan khas Cina. Makanan dimasak menggunakan 

kuali yang berbentuk bulat pada bagian bawahnya untuk 

mengonsentrasikan panas. Kontainer berbahan bambu 

dengan penutupnya dipakai untuk melakukan steam 

makanan. Terdapat tiga aliran, yaitu Cantonense, Hunan, 

dan Szhecuan. Cantonese terkenal dengan dimsumnya, 

yaitu pangsit berisi daging atau seafood berukuran kecil 

yang digoreng atau di-steam, sedangkan Szhecuan 

terkenal dengan penggunaan lada pada masakan. 
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3. Klasifikasi Layanan Restoran 

Menurut Davis et al (2008: 224-246), terdapat beberapa jenis 

layanan di restoran antara lain sebagai berikut: 

a. Self Service 

Layanan di mana pramusaji tidak mendatangi meja dan 

menyajikan makanan kepada pelanggan, tetapi pelanggan akan 

memilih makanan dan peralatan makannya sendiri, lalu 

membawanya ke area makan. 

b. The Traditional Cafetaria 

Layanan di mana pelanggan akan berjalan di sepanjang konter 

yang berbentuk garis lurus. Pelanggan mengawalinya pada 

ujung konter tempat mengambil nampan, kemudian berjalan di 

sepanjang konter untuk memilih makanan, dan berakhir pada 

ujung konter yang lain untuk membayar. 

c. Vending 

Layanan di mana pelanggan memasukkan pembayaran ke dalam 

mesin terlebih dahulu. Setelah itu, pelanggan dapat memilih 

produk makanan atau minuman yang dikehendakinya dengan 

memencet tombol pada mesin, hingga akhirnya mesin tersebut 

akan mengeluarkan produk makanan atau minuman yang telah 

dipilih. 

d. The Carvery 

Layanan yang menawarkan tiga jenis hidangan dengan harga 

yang telah ditetapkan. Hidangan pembuka dan hidangan pencuci 
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mulut disajikan oleh pelayan, sedangkan hidangan utama dipilih 

sendiri oleh pelanggan di konter carvery dengan bantuan chef 

yang memantau. Di konter carvery disediakan pilihan daging, 

sayuran dan kentang, serta saus. Konter tersebut juga dilengkapi 

dengan pemanas untuk menjaga makanan tetap hangat. 

e. The Buffet 

Buffet merupakan modifikasi dari self-service. Buffet 

mengandalkan suatu penataan makanan yang menampilkan 

makanan dengan menarik di satu atau rangkaian meja dengan 

presentasi menjadi sebuah hal yang penting. Pelanggan akan 

mengambil piring di bagian ujung meja dan berjalan di 

sepanjang meja untuk memilih makanan. Pada beberapa restoran, 

sistem buffet diterapkan dengan cara pelanggan membayarkan 

sebuah harga tetap dan bebas untuk makan sepuasnya. Pelayan 

hanya berperan dalam membersihkan meja yang kotor dan 

mengisi ulang makanan. 

f. Take away or Take Out Service 

Layanan ini memperbolehkan pelanggan untuk membeli produk 

makanan atau minuman untuk dikonsumsi di luar restoran. 

g. Counter or Bar Service 

Pada bar service, pelanggan duduk di kursi-kursi yang tersebar 

di sepanjang konter yang umumnya berbentuk huruf L atau 

huruf U. Pelayan mencatat pesanan, mengirim order ke dapur, 
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kemudian makanan dan minuman akan diantarkan pelayan ke 

bagian konter di mana tamu tersebut berada. 

h. Table Service 

Layanan di mana pelayan mengantarkan makanan dan minuman 

ke meja pelanggan dan meletakkan makanan dan minuman 

tersebut di hadapan mereka. Terdapat empat tipe umum dari 

table service, yaitu: 

1) American service, yaitu makanan diproduksi dan diporsi di 

dapur, kemudian pelayan akan membawa dan 

menyajikannya kepada tamu. 

2) French service, yaitu makanan dipersiapkan di dapur dan 

diletakkan di atas silver plate yang dibawa ke ruang makan 

menggunakan gueridon. 

3) Russian service, yaitu makanan dipersiapkan dan diporsi di 

dapur di atas silver plate, kemudian pelayan akan 

membawanya ke ruang makan dan membagikannya ke 

piring pelanggan yang terletak di depan pelanggan. 

4) English style, yaitu makanan dipersiapkan di dapur, tetapi 

tidak diporsi terlebih dahulu, kemudian pelayan akan 

membawanya ke ruang makan, memorsinya di hadapan 

pelanggan dan meletakannya di piring yang terletak di depan 

pelanggan tersebut. 
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i. Banquet Service 

Di dalam layanan ini, makanan dapat disajikan kepada 

konsumen dengan metode American service atau Russian 

service. Apabila terdapat meja yang berisikan tamu-tamu 

penting, maka meja tersebut akan dilayani terlebih dahulu. 

Apabila jumlah pelanggan yang dilayani dan waktu penyajian 

telah diketahui dengan baik, serta menu telah diatur dengan 

harga yang telah ditetapkan, maka pelanggan dalam jumlah 

banyak dapat ditangani oleh jumlah pelayan yang sedikit. 

Umumnya seorang pelayan dapat melayani sepuluh hingga dua 

belas pelanggan. 

j. Room Service 

Layanan ini umumnya berkaitan erat dengan hotel. Pelanggan 

dapat mengorder makanan dan minumannya ke bagian room 

service melalui telepon yang tersedia di kamar. Setelah itu, 

pelayan akan mengantar makanan dan minuman tersebut 

menggunakan troli ke kamar pelanggan untuk dikonsumsi. 

k. Car or Drive in Service 

Layanan car service dapat dibagi menjadi dua tipe. Pertama, di 

mana pelanggan menunggu makanan di kendaraannya yang 

diparkir di area drive in, kemudian pelayan mengatarkan 

makanan ke mobil yang bersangkutan, dan pelanggan 

mengonsumsi makanan tersebut di mobil. Kedua, di mana 

pelanggan membeli makanan dan minuman dari mobil dengan 
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mengendarai mobilnya mengikuti jalur pesan, bayar, dan ambil, 

kemudian meninggalkan area drive in untuk mengonsumsi 

pesanannya di luar restoran yang bersangkutan. 

l. Centralized Tray Service 

Layanan ini umunya diterapkan di rumah sakit. Layanan ini 

berupa pendistribusian kartu menu kepada seluruh pasien pada 

hari sebelumnya. Kemudian, kartu-kartu tersebut akan 

dikumpulkan dari setiap kamar dan diberikan kepada pihak 

katering yang mempersiapkan makanan tersebut. 

4. Klasifikasi Menu 

Menurut Davis et al (2008: 146 – 149), menu restoran dapat 

diklasifikasikan sebagai berikut: 

a. Table d’hote 

Table d’hote berarti food from the hosts’ table (makanan yang 

berasal dari meja penjamu). Pada menu jenis ini, pilihan 

makanan sudah dibatasi, umumnya tiga hingga empat menu, 

dengan harga dan waktu penyajian yang telah ditetapkan. 

b. A’la Carte 

A’la Carte berarti free choice from the card or menu (bebas 

memilih dari kartu menu). Pada menu jenis ini, pilihan makanan 

lebih bervariasi, memiliki harganya masing-masing, dan akan 

dihidangkan sesuai dengan pesanan.  
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5. Klasifikasi Frozen Dessert 

Menurut Gisslen (2013: 554), frozen dessert dapat 

diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu churn frozen dessert dan 

still frozen dessert. 

Churn frozen dessert merupakan dessert yang diaduk sambil 

dibekukan, di mana pengadukan ini membuat kristal es menjadi 

kecil dan memasukkan udara ke dalam dessert tersebut (Gisslen, 

2013: 554). Menurut Gisslen (2013: 554), beberapa jenis churn 

frozen dessert, yaitu: 

a) Ice cream merupakan kombinasi dari susu, krim, gula, perasa, 

dan terkadang telur. Philadelphia-style ice cream tidak 

mengandung telur, sedangkan French-style ice cream 

mengandung telur. 

b) Ice milk merupakan produk seperti ice cream, tetapi dengan 

kandungan butter fat yang lebih rendah. 

c) Frozen yoghurt merupakan produk ice cream atau ice milk yang 

diberi tambahan yoghurt di dalamnya. 

d) Sherbet merupakan frozen dessert yang terbuat dari jus buah, air, 

gula, dan terkadang dapat ditambahkan susu dan krim, serta 

putih telur.  

Still frozen dessert merupakan dessert yang dibekukan pada 

suatu kontainer tanpa diaduk (Gisslen, 2013: 566). Pada still frozen 

dessert ini, udara dimasukkan sebelum campuran bahan dibekukan, 

yaitu pada saat penambahan whipped cream atau whipped egg white 
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atau keduanya ke dalam campuran bahan (Gisslen, 2013: 566). 

Beberapa jenis still frozen dessert yaitu parfait, bombes, frozen 

mousses, dan frozen soufflés. 

6. Produksi Ice Cream 

Menurut Gisslen (2013: 554), cara memproduksi ice cream yaitu 

sebagai berikut: 

Bahan dasar pembuatan ice cream terdiri dari cream anglaise yang 

dicampur dengan satu atau dua bagian heavy cream untuk setiap 

empat bagian susu pada cream anglaise tersebut. Kemudian, bahan 

dasar ini diberi perasa sesuai dengan yang diinginkan. Setelah diberi 

perasa, bahan dasar ini dibekukan sambil diaduk. Ketika bahan 

mulai membeku, pindahkan bahan ke dalam kontainer untuk 

dibekukan lebih lanjut pada temperatur di bawah 0
◦
F (-18

◦
C) sampai 

mengeras. 

7. Kualitas Ice Cream 

Menurut Gisslen (2013: 554 – 555), ice cream yang berkualitas 

memiliki tiga ciri, yaitu smoothness, overrun, dan mouth feel. 

a. Smoothness 

Smoothness berkaitan dengan ukuran kristal es pada produk. 

Produk es krim yang baik adalah yang memiliki kristal es yang 

kecil. 
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b. Overrun 

Overrun merupakan peningkatan volum akibat pemasukan udara 

pada saat es krim dibekukan. Semakin kecil overrun, maka 

semakin baik kualitas es krim tersebut.  

c. Mouthfeel 

Es krim yang baik akan menimbulkan mouthfeel, yaitu meleleh 

di mulut dengan lembut dan bukan merupakan cairan yang 

sangat berat. 

8. Penyimpanan dan Penyajian Ice Cream 

Menurut Gisslen (2013: 555), cara penyimpanan dan penyajian ice 

cream yang baik yaitu: 

a) Simpan ice cream pada temperatur di bawah 0
◦
F (-18

◦
C). 

Temperatur yang rendah ini mencegah ice cream untuk berubah 

bentuk menjadi kristal es besar. 

b) Pada saat persiapan penyajian, pindahkan ice cream ke dalam 

temperatur  8
◦
 hingga 15

◦
F (-13

◦
 hingga -9

◦
C) selama 24 jam, 

sehingga ice cream menjadi cukup lembut untuk disajikan. 

c) Metode pengambilan ice cream dari kontainer yang baik adalah 

dengan menggunakan scoop pada permukaan produk, sehingga 

produk membentuk menjadi bola ice cream pada scoop. 

d) Pakailah standar scoop yang tepat untuk memorsi ice cream, 

seperti yang tertera pada tabel berikut. 
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TABEL 4 

Standar Porsi Es Krim Menggunakan Scoop 

Type of Ice Cream Portioning 

Parfait  3 No. 30 scoops 

Banana Split 3 No. 30 scoops 

“A la mode” topping for pie or cake 1 No. 20 scoop 

Sundae 2 No. 20 scoops 

Plain dish of ice cream 1 No. 10, 12, or 16 scoop 
Sumber: Gisslen (2013: 555) 

e) Ukur sirup, topping, dan garnish yang digunakan untuk 

mengontrol porsi. 

 

E. Konsep Bisnis 

Snowbelle merupakan casual restaurant dengan produk 

utamanya adalah stir-fried rolled ice cream, yaitu konsep es krim 

gulung yang terkenal di Thailand yang dibuat dari bahan dasar dengan 

rasa, di atas sebuah mesin pendingin. Untuk produk ice cream dari 

Snowbelle, pelanggan dapat memilih milk base yang akan digunakan, 

yaitu whole milk, low fat milk, atau yoghurt dan perasa yang diinginkan 

yang terdiri dari vanila, coklat, coklat pekat, kopi, oreo, teh hijau, talas, 

strawberi, buah naga, dan mangga. Es krim dapat disajikan dengan 

single crepe maupun mille crepe yang terdiri dari lima varian rasa dan 

olesan Nutella, maupun cream cheese, tergantung pilihan pelanggan. Di 

samping produk dessert, Snowbelle juga menawarkan beberapa pasta 

dan sup dengan milk base, serta beberapa minuman sebagai produk 

tambahan.  

Menu dari Snowbelle berupa a’la carte menu, yaitu setiap produk 

makanan dan minuman dijual dengan harga masing-masing.  
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Snowbelle menerapkan dua sistem layanan, yaitu table service 

dengan menggunakan American style service bagi pelanggan yang ingin 

bersantap di restoran dan take away service bagi pelanggan yang tidak 

ingin bersantap di restoran atau ingin membeli makanan untuk dibawa 

pulang. 

Fasilitas yang disediakan untuk menambah kenyamanan 

pelanggan antara lain free wi-fi dan fasilitas pembayaran menggunakan 

kartu debit maupun kredit. 

Snowbelle didesain sebagai tempat makan yang nyaman dan 

memiliki konter ice cream yang dapat dilihat secara langsung oleh 

pelanggan. 




