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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Gagasan Awal 

Menurut World Tourism Organization (WTO) pada tahun 2010, 

pariwisata telah berkembang menjadi salah satu industri terbesar di dunia. 

Hal ini ditandai dengan perkembangan jumlah wisatawan serta pendapatan 

yang diperoleh dari kunjungan para wisatawan tersebut. Perkembangan ini 

tidak hanya terjadi di negara-negara maju, namun negara berkembang 

termasuk Indonesia juga turut mengalami perkembangan dalam bidang 

pariwisata dan turut merasakan dampaknya. 

Berdasarkan data yang dikutip dari Badan Pusat Statistik (2015) 

menyatakan bahwa jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke 

Indonesia pada April 2015 mencapai 749,9 ribu kunjungan atau naik 3,24 

persen dibandingkan jumlah kunjungan wisman April 2014 yang tercatat 

sebanyak 726,3 ribu kunjungan. Secara kumulatif (Januari–April) 2015, 

jumlah kunjungan wisman mencapai 3,05 juta kunjungan atau naik 3,44 

persen dibanding kunjungan wisman pada periode yang sama tahun 

sebelumnya yang berjumlah 2,95 juta kunjungan. 

Perkembangan jumlah kunjungan wisatawan ini praktis memberikan 

pengaruh yang besar bagi Indonesia khususnya dalam bidang ekonomi. 

Menurut BPS (2015), perekonomian Indonesia yang diukur berdasarkan 

besaran Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku triwulan III-

2015 mencapai Rp2.982,6 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai 

Rp2.311,2 triliun. 
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Ekonomi Indonesia triwulan III-2015 terhadap triwulan III-2014 (yoy) 

tumbuh 4,73 persen meningkat dibanding triwulan II-2015 yang tumbuh 4,67 

persen. Pertumbuhan didorong oleh hampir semua lapangan usaha, dimana 

penyediaan akomodasi dan makan minum sendiri tumbuh sebesar 4,53 persen 

pada triwulan III-2015 terhadap triwulan III-2014. 

Menurut Walker (2012: 37): 

Tourism is the world's largest industry, when all its interrelated 
components are placed under one umbrella: tourism, travel; lodging; 
convention, exposition, meetings, events; restaurant, managed services; 
assembly, destination and event management; and recreation. 

Pariwisata merupakan salah satu industri terbesar di dunia, ketika 

semua komponen yang saling terkait ditempatkan di bawah satu naungan. 

Melalui industri pariwisata dapat melahirkan berbagai jenis usaha berpotensi 

tinggi seperti contohnya restoran yang termasuk dalam komponen pariwisata, 

dimana restoran menjadi fasilitas pendukung yang memberikan pengaruh 

besar dalam menunjang kegiatan pariwisata. 

Menurut Qraved (2015), terjadi pergeseran tren di mana semakin 

banyak masyarakat Indonesia yang memiliki kebiasaan makan di restoran. 

Sepanjang tahun 2014, tercatat kunjungan orang Indonesia ke restoran 

mencapai 380 juta kali, ditambah dengan pertumbuhan restoran kelas 

menengah dan atas hingga 250 persen dalam kurun waktu lima tahun terakhir 

ini.  Berdasarkan BPS (2015) mengenai laju pertumbuhan kumulatif produk 

domestik bruto menurut lapangan usaha dinyatakan bahwa terjadinya 

peningkatan pada lapangan usaha restoran pada tahun 2014 sebesar 0,62 

persen dibandingkan tahun 2013. Hal tersebut yang menjadi alasan semakin 

maraknya perkembangan restoran dewasa ini. 
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Berdasarkan data kependudukan dunia tahun 2012, Indonesia 

menempati urutan ke-4 jumlah penduduk terbesar di dunia yaitu mencapai 

135 jiwa/km2. Jumlah dan kepadatan penduduk dapat mempengaruhi 

dinamika kehidupan masyarakat. 

TABEL 1 
Kepadatan dan Aktivitas Dominan Masyarakat Indonesia 

Berdasarkan Provinsi Tahun 2012 

No. Nama Provinsi Kepadatan dan Aktivitas Dominan 
1. DKI Jakarta Kepadatan 11.696 (perkantoran, perindustrian) 
2. DI Yogyakarta Kepadatan 1067 (perdagangan, perindustrian, jasa) 
3. Jawa Barat Kepadatan 1055 (perkebunan, pertanian) 
4. Banten Kepadatan 1001 (perindustrian, perkebunan, perindustrian) 
5. Jawa Tengah Kepadatan 975 (perkebunan, pertanian) 

Sumber: BPS (2012) 

Berdasarkan data hasil olahan BPS pada TABEL 1, terlihat bahwa telah 

terjadi kepadatan jumlah penduduk di beberapa provinsi di Indonesia. 

Kepadatan penduduk yang menempati angka tertinggi terjadi di provinsi DKI 

Jakarta dengan aktivitas dominan perkantoran dan perindustrian. Hal ini 

didukung pula dengan pembangunan gedung–gedung perkantoran di Jakarta 

yang terus berkembang, seperti contohnya di sekitar daerah Sudirman. 

Sesuai dengan riset yang dilakukan Qraved (2015) menyatakan bahwa 

telah terjadi pergeseran tren di mana semakin banyak masyarakat Indonesia 

yang memiliki kebiasaan makan di restoran. Fenomena ini yang semakin 

lama semakin melekat dalam diri masyarakat Indonesia, tidak terkecuali bagi 

pegawai kantoran di sekitar daerah Sudirman yang memilih untuk 

menghabiskan waktu makan siang dengan menikmati restoran di dalam mal 

seperti Plaza Indonesia ataupun Grand Indonesia.  
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Umumnya, pegawai kantoran memiliki gaya hidup yang serba cepat, 

karena pegawai kantoran tidak memiliki waktu yang lama untuk dapat 

menikmati jam istirahat maupun untuk melakukan pertemuan dengan kerabat. 

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, restoran-restoran juga harus memperhatikan 

kualitas produk agar dapat memikat konsumen untuk melakukan keputusan 

pembelian. Hal ini senada dengan pendapat dari Kotler dan Amstrong (2012: 

225) bahwa semakin baik kualitas produk yang dihasilkan maka akan 

memberikan kesempatan kepada konsumen untuk melakukan keputusan 

pembelian. 

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 

Tahun 2013, dalam bidang penjualan makanan dan minuman, kualitas produk 

yang baik dapat tercapai dengan memperhatikan nilai gizi dari setiap produk 

sehingga dapat berdampak baik bagi kesehatan konsumen, di mana makanan 

sehat merupakan makanan yang mengandung gizi yang cukup untuk 

mencapai derajat kesehatan yang optimal. Gizi tersebut terdiri dari 

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

yang bermanfaat bagi kesehatan manusia. 

Pegawai kantoran yang memiliki gaya hidup serba cepat juga 

membutuhkan asupan makanan yang sehat untuk mengimbangi kesibukannya 

dalam beraktivitas. Apabila selama lima hari dalam seminggu seseorang 

mengonsumsi makanan yang tidak menyehatkan dan kegiatan tersebut 
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dilakukan secara berulang–ulang atau sudah menjadi gaya hidup selama 

bekerja, hal ini tentunya akan berdampak buruk bagi kesehatan. 

Melihat perkembangan dalam bisnis makanan dan minuman yang 

sedang berlangsung sangat pesat membuat para pengusaha restoran semakin 

kreatif dalam merancang restoran dengan konsep yang unik dari segi layanan, 

produk, maupun suasana yang ditawarkan, sehingga dapat memikat para 

pelanggan dengan menghadirkan sesuatu yang baru dan berbeda dari tren 

kuliner yang telah ada sebelumnya. Tidak hanya unik, tentunya produk yang 

menjadi andalan utama dalam sebuah restoran juga harus memberikan asupan 

nutrisi yang baik bagi para konsumennya. 

Berawal dari ide tersebut, SHUTTLE menampilkan restoran dengan 

layanan yang cepat namun tetap peduli dengan kualitas produk yang 

menyehatkan. Seperti yang telah dikemukakan dalam 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 karbohidrat, protein, lemak, 

vitamin, mineral, serat, air, dan komponen lain yang bermanfaat bagi 

kesehatan manusia. Untuk itu, SHUTTLE memilih sandwich sebagai sajian 

utama yang ditawarkan karena sandwich terdiri dari beberapa komponen 

mulai dari roti, daging, topping seperti sayuran, telur, keju, serta dressing di 

mana dalam setiap komponen ini telah terkandung gizi yang menyehatkan 

tubuh. 
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Komponen sajian sandwich menggunakan bahan utama roti di mana 

roti merupakan salah satu bahan makanan yang memiliki kandungan gizi dan 

energi yang tinggi. Kandungan nutrisi dalam roti dapat diuraikan sebagai 

berikut. 

TABEL 2 
Bread Nutrition Value 

 
Sumber: Nutrition Data (2015) 

 Kandungan gizi dan energi yang tinggi dalam roti sangat baik bila 

dipadukan dengan bahan-bahan pelengkap lain yang juga bergizi seperti 

daging, sayuran, dan telur yang mengandung protein, vitamin, air, dan 

mineral yang dibutuhkan oleh tubuh. 
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Bertempat di Mall Grand Indonesia, SHUTTLE diperuntukan bagi 

pelanggan yang sekedar ingin bersantai atau yang sedang diburu oleh waktu. 

Di SHUTTLE, pelanggan dapat mengkreasikan sandwich sesuai selera 

masing-masing karena SHUTTLE menerapkan sistem Make your own 

sandwich! yang memungkinkan pelanggan untuk memilih sendiri setiap 

komponen dalam sandwich tersebut mulai dari jenis roti, daging, sayuran, 

hingga dressing sesuai selera pelanggan. Tentunya mengonsumsi makanan 

kurang lengkap bila tidak disertakan dengan minuman. Maka dari itu, 

SHUTTLE juga menawarkan variasi minuman yang juga menyehatkan, 

seperti aie mineral, teh dengan berbagai varian rasa, kopi, jus buah-buahan, 

jus sayuran, dan minuman lainnya. 

Pemilihan nama SHUTTLE memiliki makna tersendiri bagi restoran 

cepat saji ini. Ide nama SHUTTLE diambil dari layanan transportasi umum, 

shuttle bus. Layanan shuttle bus merupakan layanan bus transportasi umum 

yang dirancang untuk mengangkut penumpang yang memudahkan terutama 

dalam hal menghemat waktu karena shuttle bus memiliki fokus pada jam 

pengoperasian. Serupa dengan SHUTTLE yang merupakan restoran cepat saji 

dan sangat cocok bagi pelanggan yang sedang diburu oleh waktu, meski 

tempat ini juga dapat digunakan bagi pelanggan yang ingin bersantai sambil 

menikmati makanan dan minuman yang kami sediakan. Selain itu SHUTTLE 

juga memiliki kepanjangan yang mencerminkan moto dari layanan yang 

diberikan, yaitu Simple, Humble, Understanding, Trustworthy, Total, Loving, 

dan Experiencing. Dengan konsep SHUTTLE yang merupakan restoran cepat 

saji, maka layanan dalam menyajikan makanan dan minuman pelanggan 
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dilakukan secara simple. Namun kesederhanaan dalam menyajikan pesanan 

pelanggan juga diikutsertakan dengan pembawaan dari pelayan yang humble, 

understanding, trustworthy, memberikan layanan secara total, dan loving – 

dengan penuh kasih; sehingga dapat menghasilkan layanan yang experiencing 

bagi para konsumen. Semua moto dari restoran cepat saji ini terangkum 

dalam satu kata yaitu SHUTTLE. 

B. Tujuan Studi Kelayakan 

Tujuan utama dari studi kelayakan bisnis ini adalah untuk mengkaji 

kelayakan bisnis SHUTTLE melalui aspek pasar dan pemasaran, aspek 

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

teknis, aspek manajemen serta aspek finansial sehingga dapat memberikan 

keyakinan kepada beberapa pihak seperti: para investor, pihak bank atau 

kreditor, dan pemerintah; serta membuat proyeksi ke depan mengenai 

kelangsungan usaha guna menganalisis adanya peluang dan meminimalkan 

hambatan risiko bisnis yang terjadi pada SHUTTLE. 

Sub tujuan dari studi kelayakan bisnis SHUTTLE ini adalah: 

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

beverage. 

2. Menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat sekitar. 

3. Meningkatkan perekonomian daerah pada sektor perdagangan – hotel – 

restoran. 
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C. Metodologi 

Dalam studi kelayakan bisnis ini, digunakan beberapa metode 

pengumpulan data yang bertujuan untuk menghasilkan data secara akurat dan 

dapat dipertanggungjawabkan. Metode yang digunakan dalam studi kelayakan 

bisnis ini di antaranya ialah: 

1. Data Primer 

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

The term primary data refers to information that the researcher gathers first 

hand through instruments such as surveys, interviews focus groups or observation. 

Data Primer merupakan informasi yang diperoleh langsung dari peneliti 

melalui metode survei, wawancara, dan observasi. 

a. Metode Survei dengan Kuesioner 

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

A preformulated written set of questions to which respondents record 

their answer, usually within rather closely defined alternatives. 

Dari definisi tersebut dapat diartikan bahwa kuesioner merupakan 

sekumpulan pertanyaan tertulis yang ditujukan langsung bagi para 

responden. Kuesioner biasanya didesain untuk mengumpulkan data 

kuantitatif dalam jumlah yang banyak. Pengumpulan kuesioner dapat 

dilakukan melalui dua cara yaitu: 

1) Personally administered questionnaries 

Kuesioner yang disebarkan secara langsung kepada responden dan 

tidak membutuhkan waktu lama dalam pengumpulan jawaban dari 

responden. 

 



	   10	  

2) Mail and electronic questionnaries  

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 kuesioner yang 

disebarkan langsung kepada para responden untuk dapat lebih 

menghemat waktu dalam mengumpulkan jawaban dari responden dan 

untuk dapat memperoleh data yang lebih akurat karena jika terjadi 

ketidakpahaman responden saat menjawab pertanyaan, responden dapat 

langsung menanyakan kejelasannya. 

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

atau mekanisme yang digunakan 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 
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lain-lain. Hasil analisa dari aspek demografis akan digunakan untuk 

menentukan target pasar yang tepat untuk SHUTTLE. 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 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 

SHUTTLE. 

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. 
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Menurut Sekaran dan Bougie (2013: 241), sampling adalah: 

Sampling is the process of selecting a sufficient number of the right 

elements from the population. 

Berdasarkan kutipan di atas sampling merupakan proses pemilihan 

elemen dalam jumlah yang memadai dari populasi yang tepat. Menurut 

Sekaran dan Bougie (2013) terdapat dua cara untuk menentukan teknik 

sampling, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. 

1) Probability Sampling  

Proses yang dilakukan ketika setiap elemen dari populasi yang ada 

sudah diketahui, dan setiap anggota memiliki kesempatan yang sama 

untuk terpilih sebagai subyek dari sampel. Terdapat empat metode 

sampling dalam probability sampling, yaitu: 

a)  Simple Random Sampling 

Metode ini memberikan kesempatan kepada setiap elemen dari 

populasi untuk dipilih sebagai sampel. 

b)  Systematic Sampling  

Metode ini dilakukan dengan memilih elemen yaitu antara 1 dan n, 

selanjutnya nomor akan dipilih berdasarkan jarak yang sama. 

c)  Stratified Random Sampling  

Metode ini dilakukan dengan memilih sampel dari setiap sub 

populasi yang ada dengan menggunakan metode simple random 

sampling atau systematic sampling. 

d)  Cluster Sampling  

Metode ini dilakukan dengan cara mengelompokan sampel ke 

dalam kelompok sampel. 
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2) Non-probability Sampling 

Teknik sampling yang dilakukan ketika elemen dalam populasi tidak 

dapat ketahui atau dihitung jumlahnya secara pasti. Terdapat dua 

metode dalam teknik sampling ini, yaitu:  

a)  Convenience Sampling 

Metode ini dilakukan dengan memilih sampel dari elemen populasi 

yang datanya mudah diperoleh.  

b)  Purposive Sampling  

Metode ini dilakukan dengan memilih sampel yang berdasarkan 

pada berbagai pertimbangan, umumnya disesuaikan dengan tujuan 

penelitian. 

Berdasarkan penjabaran tersebut, dalam penyebaran kuesioner 

teknik sampling yang digunakan dalam studi kelayakan bisnis ini adalah 

nonprobability sampling, dengan metode convenience sampling, karena 

penulis memiliki ukuran yang pasti terhadap jumlah populasi yang akan 

diteliti dan karena teknik sampling ini dinilai lebih mudah dan cepat 

untuk dilakukan. Kuesioner tersebut akan disebar kepada masyarakat di 

Jakarta khususnya Jakarta Pusat dan sekitarnya.  

Menurut Hair et al. (2010: 117) dalam pengukuran sebuah sampel, 

As the rule, the minimum is to have at least five times as many 
observations as the number of variables to be analyzed, and the more 
acceptable sample size would have a 10:1 ratio. 

Berdasarkan hal tersebut, sampel dapat dikatakan valid dan reliable 

jika memiliki jumlah setidaknya lima kali lebih banyak dari indikator 

yang akan dianalisis. Dalam penerapannya, teknik pengukuran sampel 

yang dilakukan oleh SHUTTLE adalah dengan dikali lima dari jumlah 
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indikator penelitian. Pertanyaan dalam kuesioner terdiri dari pertanyaan 

mengenai baur pemasaran seperti product, place, price, promotion, 

people, packaging, programming, dan partnership. 

b. Metode Wawancara 

Menurut Sekaran dan Bougie (2013), wawancara adalah: 

 Interviewing is a useful data collection method, especially during the 

exploratory stages of research to obtain information on the issues of interest. 

Berdasarkan teori di atas, wawancara merupakan sebuah metode 

pengumpulan data yang dilakukan selama proses penelitian, yang 

berguna untuk mengumpulkan informasi dari hal yang ingin diketahui. 

Wawancara dibagi menjadi dua kategori (Sekaran dan Bougie, 2013: 

119) yaitu: 

1) Wawancara Terstruktur 

Wawancara terstruktur adalah wawancara yang dilakukan ketika 

sudah memiliki kerangka untuk mengetahui informasi yang 

dibutuhkan. 

2) Wawancara Tidak Terstruktur 

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang tidak 

memiliki perencanaan secara terstruktur, baik dari segi pertanyaan 

maupun keadaan.  

Dalam metode wawancara, studi kelayakan bisnis SHUTTLE 

melalui metode wawancara tidak terstuktur dalam pengumpulan 

informasi yang dibutuhkan. Hal ini dilakukan dengan cara wawancara 

baik secara langsung, via komputer maupun via telepon dengan 

pertanyaan tidak terstruktur yang langsung terfokus pada masalah yang 
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akan diteliti seperti wawancara yang dilakukan kepada pihak Mall Grand 

Indonesia mengenai lokasi untuk bisnis SHUTTLE. 

2. Data Sekunder 

 Menurut Sekaran dan Boogie (2013: 36), data sekunder adalah: 

 Secondary data are data that already exist and do not have to be collected 
by the researcher. Some secondary sources of data are statistical bulletins, 
government publications, published or unpublished information available from 
either within or outside the organization, data available from previous research, 
case study, and library records, online data, company websites, and the Internet in 
general. 
 

Data sekunder merupakan data yang bersumber dari penelitian yang telah 

diadakan sebelumnya, maupun sumber lain yang sudah siap untuk 

dipergunakan. Penulis menggunakan data sekunder dengan melakukan 

survei pengumpulan data yang berasal dari data eksternal yang diunggah 

dengan menggunakan internet dan buku referensi. 

D. Tinjauan Konseptual Mengenai Bisnis Terkait  

1. Definisi Pariwisata 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 

Pasal 1 

Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung 

berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, 

pengusaha, pemerintah, dan Pemerintah Daerah. 

2. Definisi Usaha Pariwisata 

a) Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 

Pasal 1 

Usaha  pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang 

dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan 
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penyelenggaraan pariwisata. 

b) Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 

Pasal 14 

Restoran adalah salah satu jenis usaha pariwisata yang bergerak 

dibidang penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan 

peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, 

dan penyajian, di dalam satu tempat tetap yang tidak berpindah-

pindah. 

3. Definisi Restoran 

Menurut Walker (2012: 202) 

Restaurants are vital parts 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, and business associates, to restore our energy 
level before heading off to the next class or engagement. 

Berdasarkan kutipan di atas, dapat dikatakan bahwa restoran 

merupakan bagian penting dari gaya hidup sehari-hari. Selain 

menyajikan makanan dan minuman, restoran juga menawarkan sebuah 

tempat untuk bersantai dan menikmati kebersamaan dengan keluarga, 

teman, maupun dengan rekan bisnis, guna memulihkan kembali tingkat 

energi seseorang sebelum melakukan kegiatan selanjutnya. 

4. Sejarah Restoran  

 Menurut Walker (2012: 7), pada mulanya restoran dikenal dengan 

sebutan public dining room yang berasal dari negara Perancis pada abad 

ke – 18, ketika restoran yang terletak di Rue De Richelieu – Paris 

menulis daftar makanan dalam menu. Menu tersebut juga tidak 

dikeluarkan secara bersamaan. Makanan tersebut kemudian disajikan 
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dalam porsi personal dan setiap tamu dilayani secara perseorangan. 

Namun hal tersebut bukan awal dari konsep restoran modern. 

 Konsep restoran modern pertama kali dicetuskan oleh M. 

Boulanger yang hingga sekarang dianggap sebagai bapak dari restoran 

modern. Dahulunya, Beliau menjual sup all-night tavern yang terletak di 

daerah Rue Baileul. Sup ini dikenal dengan nama restorantes 

(restoratives), yang merupakan asal mula dari kata restoran saat ini. 

Boulanger percaya bahwa sup yang dijualnya adalah obat untuk segala 

macam penyakit.  

 Secara hukum pada saat itu, hotel merupakan satu-satunya tempat 

yang boleh menyajikan makanan. Pada tahun 1767, Boulanger 

menantang monopoli tersebut dan menciptakan sup yang menyajikan 

kaki domba dengan saus putih (white sauce). Serikat tersebut lalu 

mengajukan gugatan hukum terhadap Boulanger. Setelah melewati 

berbagai rintangan, akhirnya Boulanger dapat memenangkan gugatan 

tersebut dan kemudian membuka restoran yang bernama Le Champ 

d'Oiseau. 

 Perubahan yang pesat terjadi dengan adanya pengaruh dari 

Revolusi Prancis. Dampak dari Revolusi Perancis pada tahun 1794 

mengakibatkan banyak juru masak yang kehilangan pekerjaan, sehingga 

beberapa dari mereka memutuskan untuk merantau ke negara bagian 

Eropa dan Amerika, meskipun tidak sedikit yang memilih untuk tetap 

tinggal di Perancis dan kembali membuka restoran. 
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5. Penggolongan dan Klasifikasi Restoran 

Restoran terbagi menjadi beberapa kategori (Walker, 2012: 25-39). 

Klasifikasi dari kategori restoran tersebut adalah: 

1. Chain or Independent (indy) and franchise restaurants 

a. Chain restaurant. Memiliki keuntungan yaitu, mudah dikenal 

oleh masyarakat, pemasaran besar dan berpengaruh, 

berpengalaman dalam mengembangkan sistem, mendapat 

potongan harga dalam pembelian barang (Walker, 2012: 25). 

Contoh dari chain restaurant adalah Es Teler 77, Watami 

Japanese Restaurant, Monster Sushi Restaurant. 

b. Independent restaurant. Cenderung mudah untuk dilaksanakan. 

Memerlukan modal, pengetahuan tentang operasi restoran dan 

keinginan kuat untuk sukses (Walker 2012: 25). Contoh dari 

independent restaurant adalah Weinstube (The Austrian 

Restaurant), Fook Yuen Dessert Restaurant, Fook Yew. 

c. Franchise restaurant. Pilihan ini biasanya berguna bagi yang 

belum memiliki pengalaman dalam bisnis restoran dan 

mengambil risiko yang lebih kecil dari pada membuka restoran 

sendiri (Walker, 2012: 26). Contoh dari franchise restaurant 

adalah McDonald’s, KFC, Ayam Goreng Wong Solo, Kebab 

Turki. 
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2. Quick Service Restaurant 

Restoran yang melakukan penyajian makanan secara cepat dan 

menyediakan makanan dengan harga yang terjangkau. Menu yang 

disediakan terbatas, dapur dirancang untuk menghasilkan jumlah 

produksi makanan yang banyak dalam jangka waktu yang singkat, 

dan pelanggan langsung memesan serta membayar makanannya 

terlebih dahulu di counter. Pertama kali diperkenalkan pada tahun 

1870, di mana orang Amerika seringkali terburu-buru dan lebih 

memilih sesuatu yang cepat. Tantangan untuk layanan cepat ini 

adalah memiliki karyawan dan produk yang mempau melayani tamu 

sebanyak mungkin dalam waktu singkat (Walker, 2012: 34). 

Beberapa contoh restoran cepat saji yang umum dijumpai di 

Indonesia adalah McDonald’s, Burger King, Pizza Hut, dan lain-lain. 

3. Fast Casual Restaurant 

Mengisi kekosongan antara quick service dengan casual dining. 

Menggunakan bahan-bahan berkualitas tinggi, pesanan dibuat 

langsung sehingga lebih segar, pilihan menu sehat, dengan format 

melayani diri sendiri, dan membawa makanan sendiri (Walker, 2012: 

35). Beberapa contoh dari fast casual restaurant adalah Chipotle 

Mexican Grill, Freddy's Frozen Custard & Steakburgers, Culvers, 

Zaxby's, Noodles & Co., Panera Bread, Pizza Ranch, and Shake 

Shack. 
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4. Family Restaurants 

Restoran yang ditujukan bagi para keluarga, di mana layanan dan 

menu makanan didesain diperuntukan bagi keluarga dan 

menyediakan tempat duduk dengan kapasitas yang besar selayaknya 

untuk keluarga (Walker, 2012: 37). Contoh dari family restaurant 

adalah Chuan Tin, X.O Suki, Njun Njan. 

5. Casual Restaurant 

Restoran yang menyediakan layanan secara full-service. Pada 

umumnya, tamu yang datang berpakaian santai atau casual. Menu 

yang ditawarkan cukup sederhana dengan harga yang terjangkau. 

Saat ini casual dining sedang populer, karena sesuai dengan gaya 

hidup masyarakat sekarang yang cenderung lebih santai (Walker, 

2012: 37). Contoh restoran tipe casual dining adalah Serba Food, 

Platinum, Eric Kayser, dan lain-lain. 

6. Fine Dining Restaurant 

Restoran yang diperuntukkan bagi mereka yang berstatus ekonomi 

menengah keatas. 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 (Walker, 2012: 39). Contoh dari 

restoran fine dining adalah Altitude, Akira Back, dan lain-lain.  
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6. Menu 

Walker (2012: 133) menklasifikasikan menu dalam beberapa jenis, 

yaitu: 

a. Table d’hote Menu 

Menu yang menawarkan paket makanan dengan harga yang sudah 

tetap untuk seluruh hidangan.  Pada umumnya table d’hote menu 

terdiri dari entrée (appetizer), soup, main course, dan dessert.  

Sebagai tambahan, dalam table d’hote menu, biasanya juga 

menyediakan wine atau champagne. Seluruh hidangan ini akan siap 

dalam waktu yang sudah ditetapkan. Contoh table d’hote menu 

tersedia di restoran seperti Rumors, Ottawa, Altitude. 

b. A’la carte 

Free choice from the card or menu, dapat diartikan bebas memilih 

dari kartu atau menu. Menu yang menawarkan makanan dan 

minuman secara terpisah dengan harga individual. Hidangan akan 

disiapkan sesuai dengan pesanan dari pada konsumen. Jenis menu ini 

dapat ditemukan diberbagai restoran, karena konsumen dapat dengan 

fleksibel memilih makanan dan minuman yang diinginkan. Namun 

menu tipe ini lebih sulit untuk dikontrol karena permintaan yang 

tidak kita ketahui. Contoh a’la carte menu tersedia di restoran 

seperti Zenbu, Sushi Tei, Sate Khas Senayan. 

c. Du Jours Menu 

Menu of the day, diartikan sebagai menu unggulan pada hari itu. 

Contoh restoran yang menyediakan menu of the day adalah Sunny 
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Side Up. 

d. Cyclical menus 

Menu yang diulang dalam periode tertentu. Seringkali digunakan 

dalam industri catering. Contoh restoran yang menyediakan cyclical 

menu adalah Kontinental Restaurant. 

7. Tipe-Tipe Layanan  

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

menyajikan makanan dapat diklasifikasi sebagai berikut: 

a. Self-service 

Metode layanan ini adalah metode layanan yang paling sederhana. 

Pelayan tidak mendatangi tamu ke meja, melainkan tamu yang 

memilih makanan dan cutlery sendiri lalu membawanya ke ruang 

makan. Pelayan hanya membantu tamu dalam portioning makanan 

yang dipilih tamu, seperti layanan di HokBen, A&W, Mc.Donald’s. 

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 pada beberapa tempat makan di FJ Square, 

seperti Warung Keke (Makanan Khas Manado). 

c. The Free-flow Cafetaria 

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. 
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Metode layanan ini merupakan metode layanan yang diterapkan di 

kantin karyawan Four Seasons Hotel & Resort, Bali. 

d. 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 yang dapat melayani 

tamu secara langsung. Bila tamu menginginkan makanan tersebut, 

maka chef akan memotong daging tersebut sesuai dengan porsi yang 

telah ditentukan, seperti pada restoran Sana Sini yang berada di 

Pullman Hotel, Jakarta. 

e. 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 mereka dapat memilih hidangan yang disediakan 

sepuasnya. Contoh restoran yang menggunakan layanan buffet adalah 

SATOO, Table 8, The Café. 

f.  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) seperti pada Rayjin Teppanyaki, 
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Tairyo. 

d. 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 

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, 
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melainkan secara utuh disajikan di meja tamu.  

e. 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. Contoh dari metode 

layanan ini diterapkan di Restoran Abhayagiri. 

f. 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. Metode layanan ini diterapkan bagi para tamu 

yang menginap di Four Seasons Hotel & Resort, Bali 

j. 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 drive-thru.  

k. Delivery Service 

Metode layanan dimana sebuah restoran menyediakan layanan pesan 

antar. Hampir setiap restoran menyediakan layanan pesan antar, 

seperti PHD, Domino’s Pizza, Kantin Dewi, Kedung Sari. 
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l. Take-away or Take-out Service 

Metode layanan di mana para konsumen dapat menikmati hidangan 

makanan maupun minuman bukan di restoran tersebut, melainkan 

dengan dibawa pulang. Hampir setiap restoran menyediakan layanan 

take-away, seperti Solaria, McDonald’s, Kweiau Achai, dan lain-lain. 

8. 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 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. 

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 karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat, 

air, dan komponen lain yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan 

kesehatan manusia. Angka kecukupan gizi yang dianjurkan bagi bangsa 

Indonesia menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 

Nomor 75 Tahun 2013 terdapat pada Lampiran I. 
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9. Teori Sandwich 

Menurut Silverton (2012), sandwich diambil dari nama Earl of 

Sandwich IV, seorang aristokrat Inggris abad ke-18 yang merupakan 

penggemar main kartu kelas berat. Earl of Sandwich IV ingin terus 

bermain kartu tanpa harus berhenti untuk makan, sehingga daging yang 

dijepit dua potong roti dijadikan makanan praktis yang bisa dimakan 

dengan sebelah tangan sambil bermain kartu. Berikut merupakan 

beberapa hal mengenai sandwich menurut Silverton (2012): 

a) Komposisi Sandwich 

Sandwich terdiri dari tiga bagian utama yaitu: 

1) Bread 

Roti yang dipergunakan untuk membuat sandwich disebut 

sandwich bread. Namun demikian jenis roti yang lain juga dapat 

dipergunakan dalam pembuatan sandwich antara lain French 

bread, toast bread, hamburger bun, hot dog bun dan lain-lain. 

2) Spread 

Spread ini berfungsi untuk memberikan rasa, menambah 

kelembaban, sebagai pelekat, menambah gizi dan kesempurnaan 

pada sandwich. Spread yang dipergunakan umunya bertekstur 

lunak, mudah dioleskan dan tidak berair atau basah, seperti 

contohnya butter, mentega atau mayonnaise. 

3) Filling 

Filling adalah bahan makanan yang akan diletakkan atau diatur 

pada roti atau diantara kedua irisan roti yang dipergunakan untuk 
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membuat sandwich. Pada umumnya nama sandwich disesuaikan 

dengan nama bahan makanan yang dipergunakan untuk membuat 

isian ini, seperti egg sandwich (sandwich isi selada telur), peanut 

butter and jelly sandwich (sandwich isi selai kacang dan jelly), 

bacon and cheese sandwich (sandwich isi bacon dan keju), dan 

BLT sandwich (sandwich isi bacon, lettuce dan tomat). 

b) Jenis-jenis Sandwich 

Sandwich dapat dibedakan menurut temperatur pada saat dihidangkan 

dan menurut bentuk atau susunan sandwich: 

1) Berdasarkan temperatur pada waktu dihidangkan: 

a) Cold sandwich 

Dibuat dan dihidangkan dingin pada temperatur sekitar 35 

derajat celcius. Pada umumnya menggunakan bahan makanan 

yang tidak perlu dimasak sebelumnya ataupun menggunakan 

bahan-bahan makanan tersebut dimasak sebagaimana mestinya 

kemudian didinginkan sebelum diolah menjadi sandwich. 

b) Hot sandwich 

Dibuat dan dihidangkan pada temperatur panas seperti pada 

umumnya 

2) Berdasarkan cara penghidangan (presenting): 

a) Open face sandwich 

Sandwich yang mempergunakan satu iris roti, filling diatur 

diatasnya dan dihidangkan terbuka, tanpa ada irisan roti lain 

yang menutup filling. Open sandwich penampilannya akan 
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menarik karena perpaduan antara filling dan garnish yang dapat 

dilihat dengan jelas. 

b) Closed sandwich 

Sandwich yang isian yang tidak terlihat dari luar. Jenis sandwich 

ini mempergunakan lebih dari satu iris roti dan dihidangkan 

tertutup, satu iris roti diletakkan paling atas sebagai penutup. 

Penampilan pada closed sandwich ini dapat dibuat lebih menarik 

dengan mempergunakan garnish. 

c) Teknik Pembuatan Sandwich 

1) Trimming 

Trimming yaitu memotong bagian-bagiana yang tidak 

diperlukan seperti kulit roti yang mengeras, bagian filling yang 

menonjol keluar dan sebaginya. Trimming dilakukan untuk 

mendapatkan bentuk sandwich yang lebih baik dan menarik.  

2) Cutting 

Ada beberapa cara memotong sandwich: 

a) Double Cut yaitu setelah sandwich terbentuk kemudian 

dipotong menjadi dua belahan yang masing-masing bentuk 

merupakan segitiga. 

b) Tri Angles yaitu setelah sandwich terbentuk kemudian 

dipotong menjadi empat yang masing-masing bentuk akan 

merupakan segitiga kecil. 

c) Untuk hamburger sandwich dan hot dog biasanya 

dihidangkan tanpa dipotong-potong 
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3) Arranging/Dressing 

Cara pengaturan tergantung pada pembuat sandwich. Sandwich 

yang sudah dipotong diatur sedemikian rupa diatas piring 

sehingga tampak lebih menarik, tidak ada bagian yang menonjol 

keluar piring dan tidak menutupi logo/symbol restoran yang 

terdapat pada piring. 

4) Garnishing 

Tujuan memberi hiasan pada sandwich yaitu membuat 

penampilan (appearance) sandwich menjadi lebih baik, dan juga 

menambah kalori dan gizi sandwich. 

d) Porsi Sandwich 

Ukuran porsi sandwich pada umumnya untuk satu porsi mempunyai 

berat antara 160 gram hingga 200 gram, yang terdiri dari: 

1) Roti/bread : 50 gr – 60 gr 

2) Spread : 10 gr – 15 gr 

3) Filling : 60 gr – 75 gr 

4) Garnish : 40 gr – 50 gr 

Total berat :160 gr – 200 gr 
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Menurut Nutrition Data (2015), kandungan nutrisi yang terdapat 

dalam sandwich dapat diuraikan sebagai berikut: 

TABEL 3 
Sandwich Nutrition Value 

 
Sumber: Nutirion Data (2015) 

SHUTTLE merupakan sebuah restoran cepat saji yang fokus pada 

penyediaan produk yang berkualitas dan menyehatkan, serta layanan 

karyawan yang memuaskan. Produk yang menjadi andalan SHUTTLE 

ialah sandwich yang memiliki kandungan gizi baik bagi masyarakat 

Indonesia. Jenis menu yang ditawarkan SHUTTLE adalah A’la carte di 

mana setiap produk memiliki harga yang berbeda, sehingga pelanggan 

dapat secara bebas memilih produk yang tersedia pada menu tersebut. 

Sesuai dengan konsep restoran cepat saji, SHUTTLE 

menyediakan layanan self service di mana metode layanan ini merupakan 

metode layanan yang paling sederhana karena pelayan tidak mendatangi 
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tamu ke meja, melainkan tamu yang berperan aktif dalam memilih 

makanan dan mengambil cutlery sendiri lalu membawanya ke ruang 

makan. Selain itu, SHUTTLE juga menyediakan layanan take out service 

bagi pelanggan yang ingin menikmati hidangan dengan dibawa pulang dan 

delivery service bagi pelanggan yang membutuhkan layanan pesan antar. 

SHUTTLE memiliki keunggulan dibandingkan dengan fast food 

restaurant pada umunya. Keunikan SHUTTLE terletak pada penyediaan 

produk yang dilakukan dengan metode cepat saji, dan tetap 

memperhatikan kualitas produk serta kandungan gizi yang terdapat di 

dalam setiap sandwich. Konsep penyajian sandwich dilakukan dengan cara 

unik yaitu menerapkan konsep Make your own sandwich!, di mana setiap 

pelanggan dapat memilih sendiri jenis roti, topping, sauce sesuai dengan 

selera masing-masing sehingga diharapkan pelanggan merasa puas 

menikmati hidangan tersebut. 




