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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Gagasan Awal 

Sejak akhir tahun 2009 pertumbuhan ekonomi Indonesia mulai pulih 

dan membuat Indonesia untuk membangun ketahanan ekonominya terhadap 

dampak krisis global di tahun berikutnya.Ketahanan ekonomi inilah yang 

menguatkan bisnis restoran atau rumah makan di Indonesia memasuki awal 2011 s.d. 

seterusnya yang memiliki pertumbuhan yang signifikan dan perkembangan yang 

potensial karena termasuk salah satu dari industri prioritas di Indonesia. Industri 

rumah makan ini terus tumbuh sebesar 4.08 persen pada kuartal I di tahun 2010 

dibandingkan pada kuartal I di tahun 2009, bahkan pertumbuhannya bisa lebih dari 

10 persen pada kuartal II di tahun 2010. Hal ini merupakan bukti nyata ketahanan 

ekonomi Indonesia semakin menguatkan industri rumah makan dari krisis ekonomi 

dunia dan krisis politik yang terjadi lima tahun belakangan ini. (Situs Kompas, 2010). 

Pertumbuhan ekonomi tersebut berdampak juga di daerah Tangerang, hal 

tersebut di pertegas dengan data dibawah ini. 

TABEL 1 

Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha Daerah 

Tangerang 

Lapangan Usaha 2005 200

6 

200

7 

2008 2009 2010 

Industri 

Pengolohan 

5,24 5,14 4,97 3,59 -0,76 3,01 

Listrik, gas & air 

bersih 

7,18 5,81 8,19 5,91 2,70 5,07 

Perdagangan, 

hotel & restoran 

 

5,59 8,16 7,43 5,80 4,84 7,41 

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2010 
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Pada tabel diatas dapat dilihat pertumbuhan hotel dan restoran di 

daerah Tangerang dari tahun 2009 ke tahun 2010 hampir mencapai 100%. 

Disamping bertambah besarnya perekonomian di Indonesia ini, pertumbuhan 

penduduk di daerah Tangerang juga bertumbuh dengan sangat pesat sebesar 

1.3% pada setiap tahunnya. 

TABEL 2 

Tabel Jumlah Penduduk Tangerang 

Name Adm. 2000-06-30 2005-06-30 2010-05-01 

Cilegon BT 294,936 324,143 374,464 

Tangerang BT 1,326,015 1,451,595 1,797,715 

Serang BT 352,688 491,277 577,785 

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2010 

 

 Manusia ini memiliki kebutuhan premier yaitu makanan, makanan 

sangat dibutuhkan oleh manusia untuk hidup, makan diluar telah menjadi cara 

hidup bagi keluarga. Hari ini, mengkonsumsi makanan akan lebih sering 

dilakukan di luar rumah. (Walker, 2008, 4) maka dari itu sangat di butuhkan 

sebuah badan usaha yang menyediakan makanan bagi kebutuhan dari manusia 

tersebut yaitu restoran. 

 Restoran pertama kali disebut dengan “Public dining room”  dan 

berasal dari Prancis. Dalam sejarah Prancis memegang peran penting dalam 

perkembangan restoran. Restoran pertama yang memiliki tempat duduk dan 

menyajikan porsi makanan dalam jumlah perorangan, yang dimana para tamu 

memilihnya dari menu pertama kalinya ditemukan di 1782 oleh seorang pria 
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yang bernama Beauvilliers. Restoran tersebut bernama the Grand Taverne de 

Londres. M. Boulanger adalah ayah dari restoran modern, pertama kali dia 

hanya menjual sup yang bernama soups restorantes yang merupakan asal kata 

restoran. (Walker, 2008, 6) 

 Pada tabel pertumbuhan ekonomi dan pada tabel pertumbuhan 

penduduk dapat di katakan bahwa pertumbuhan dibidang restoran tidak 

sebanding dengan pertumbuhan penduduk yang selalu naik sebanyak 5% pada 

setiap tahunnya, maka sangat dibutuhkan bertambahnya restoran di wilayah 

Tangerang. Melihat adanya peluang di Karawaci dari hasil data yang telah 

diperoleh makan pemilihan bisnis dibidang restoran adalah pilihan yang baik. 

 

B. Tujuan Studi kelayakan 

Studi kelayakan yang dilakukan ini memiliki tujuan utama, yaitu 

menganalisis rencana pembuatan restoran serta mengungkapkan berbagai 

aspek yang berhubungan atau yang berdampak bagi usaha ini. Selain itu studi 

kelayakan ini bertujuan akan memberikan hasil analisis layak atau tidaknya 

usaha yang akan dibangun ini. 

Oleh karena itu keputusan yang akan diambil pada proses awal dari 

suatu usaha harus benar-benar diperhitungkan dengan seksama sehingga 

usaha tersebut dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan bahkan lebih. 

Dengan adanya proyek ini, akan didapatkan pengalaman dalam berbisnis dan 

semua pemahaman tentang bisnis restoran. 
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Pemilihan usaha restoran ini dikarenakan adanya kebutuhan manusia 

akan makanan itu sendiri, dimana kebutuhan tersebut dapat dipenuhi oleh 

usaha restoran tersebut. Berdasarkan data pertumbuhan lapangan usaha 

dibidang restoran pada setiap tahunnya berbanding dengan jumlah 

pertumbuhan penduduk di daerah Tangerang sebanyak 5% / tahun yaitu 

sekitar 43.793 orang bertambah setiap tahunnya maka sangat diperlukannya 

restoran sebagai sarana penyediaan kebutuhan makanan yang diperlukan oleh 

manusia itu sendiri. 

 

C. Metodologi 

Metodologi penelitian, ini termasuk konsep variable, variable 

pengendalian, pengambilan sample, dan kelompok eksperimen dan 

kontrol.Kita mulai dengan desain instrumen yang handal dan valid, focus pada 

pengumpulan data. (Goddard & Melville, 2001, 30) 

Dukungan data sangat diperlukan dalam memperoleh kesimpulan studi 

kelayakan bisnis “Fish Tank” yang akurat dan dapat dipercaya.Ada dua jenis 

data yang bisa dikumpulkan, yaitu data primer dan data sekunder. Berikut 

akan diuraikan metode-metode yang akan digunakan didalam pencarian data 

untuk studi kelayakan bisnis “Fish Tank”: 
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1. Data Primer 

Data premier adalah data yang dibuat yang bersifat deskriptif untuk 

mengetahui minat pasar. 

a.  Metode Survei dengan Kuesioner 

Pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner ini bertujuan 

untuk mendapatkan informasi mengenai ada tidaknya minat dan 

ketertarikan atas rencana studi kelayakan bisnis ini sehingga bisa 

diperoleh sebuah data yang valid untuk proses pembuatan studi 

kelayakan bisnis. 

Kuesioner ini akan disebar di sekitar daerah karawaci dengan 

tujuan untuk mendapatkan responden yang sesuai sehingga hasil yang 

didapatkan tepat untuk mengetahui minat dan permintaan. Responden 

yang dituju adalah masyarakat yang tinggalnya di daerah karawaci 

karena mereka adalah mayoritas yang  akan mengkonsumsi makanan 

di daerah karawaci. Kuesioner akan disebar di sekitar lingkungan 

Karawaci. 

b. Wawancara Terstruktur 

Wawancara sangat bermanfaat untuk menganalisa dan meminta 

berbagai informasi mengenai apa yang di perlukan dalam 

mengembangkan usaha restoran  tersebut seperti keperluan apa saja 

yang dibutuhkan dalam menjalankan usaha ini, menanyakan apakah 

kendala yang biasa dialami sewaktu mengoperasikan usaha restoran 

dan apa saja trik yang di perlukan dalam mengembangkan usaha 
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restoran ini sendri, dengan demikian maka akan dilakukannya 

sebuah wawancara terstruktur. 

2) Latar belakang pemilihan narasumber: 

Pemilihan narasumber ditujukan kepada orang yang sudah 

berpengalaman dalam bidangnya, sehingga hasil yang ingin 

diperoleh dapat membantu perkembangan usaha restoran ini. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang sudah tersedia sehingga kita tinggal 

mencari dan mengumpulkan data tersebut dari tempat atau kantor yang 

menyimpan data – data tersebut. 

a. Jenis dan  Sumber data 

Data sekunder yang digunakan dalam SKB ini berguna 

menambah kuat data yang telah dikumpulkan dalam proses pengerjaan 

studi kelayakan bisnis restoran. Data didapat dari intuisi pemerintah 

seperti kecamatan kotamadya dan Badan Pusat Statistik (BPS). Data-

datanya seperti data pertumbuhan penduduk, data pertumbuhan 

restoran dan data-data lainnya yang diperlukan dalam pembuatan studi 

kelayakan bisnis restoran. Sumber data lainnya dengan menggunakan 

buku sebagai pedoman yang membantu melengkapi dan memperkuat 

teori dari SKB ini.  
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D. Tinjauan Konseptual Mengenai Bisnis Terkait 

1. Definisi restoran itu sendiri adalah sebagai berikut: 

Menurut Ninemeier dan Hayes (2006, 11) restoran adalah 

Restaurant is a profit food service operation whose primary business 

involves the sale of food/ beverage products to individuals and small group of 

guests. Yang artinya restoran adalah sebuah usaha yang mencari keuntungan 

melalui makanan dimana didalamnya melibatkan penjualan produk makanan 

atau minuman kepada individu dan tamu dalam grup yang kecil. 

Menurut Barrow dan Powers (2009, 63) restoran didefinisikan sebagai: 

any public space that specializes in the sale of prepared food for 

consumption on or off premise can be describe as restaurant. Yang artinya 

area publik manapun yang memiliki spesialisasi didalam penjualan makanan 

untuk dikonsumsi didalam maupun diluar ruangan bisa dideskripsikan sebagai 

restoran. 

 

2. Sejarah restoran 

Restoran pertama kali disebut dengan “Public dining room”  dan berasal 

dari Prancis. Dalam sejarah Prancis memegang peran penting dalam 

perkembangan restoran. Restoran pertama yang memiliki tempat duduk dan 

menyajikan porsi makanan dalam jumlah perorangan, yang dimana para tamu 

memilihnya dari menu pertama kalinya ditemukan di 1782 oleh seorang pria 

yang bernama Beauvilliers. Restoran tersebut bernama the Grand Taverne de 

Londres. M. Boulanger adalah ayah dari restoran modern, pertama kali dia 
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hanya menjual sup yang bernama soups restorantes yang merupakan asal kata 

restoran. Walker (2008, 6) 

3. a. Jenis – jenis restoran : 

 Steakhouse :merupakan restoran yang memiliki pilihan menu yang 

terbatas dan target marketnya sangat mudah diketahui yaitu orang 

yang suka memakan steak. Steakhouse hadir dengan makanan 

yang memiliki biaya pembuatan makanan kurang lebih sebanyak 

50% sedangkan biaya tenaga kerja yang rendah hanya sekitar 12%. 

Walker (2008, 34) 

 Seafood restaurant : di kolonial Amerika, seafood sangat banyak 

terdapat disepanjang pantai timur. Seafood sangat murah dan 

sangat banyak. Restoran ini kebanyakan hanya dikelolah sendiri 

oleh satu pemilik. Walker (2008, 36) 

 Mexican restaurant : makanan dari Meksiko mencakup berbagai 

pilihan, jauh lebih besar dari yang ditemukan di restoran Meksiko 

yang biasa di Negara Amerika. Menunya terdiri dari tortillas, 

ground beef, cilantro,chiles, rice and beans. Pada umumnya 

restoran Meksiko murah dikarenakan jumlah daging yang 

digunakan sangat sedikit, sehingga biaya pembuatan makanannya 

kurang dari 28% dari penjualan, dan biaya tenaga kerjanya juga 

sangat rendah. Walker ( 2008, 37) 
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b. Jenis – jenis layanan (type service) 

Menurut Anthony J. Strianese dan Pamela P. Strianese.  (2003, 391-

398), type service adalah: 

 American banquet service : layanan dimana semua makanan 

tamu ditempatkan pada satu piring. Sering dikenal sebagai “on 

the plate, no wait.” 

 American service : layanan dimana makanan dan minuman 

disajikan ke tamu oleh seorang pelayan atau didalam tim. 

  French service : gaya pelayanan dimana persiapan akhir dari 

makanan dilakukan di meja tamu dengan flourish dan fanfare. 

 Grazing service : jenis layanan perjamuan yang 

memungkinkan para tamu untuk mendapatkan makanan dari 

lokasi yang berbeda diseluruh ruangan. 

 Russian banquet service : gaya pelayanan dimana staff 

pelayanan bekerja sebagai tim. Semua makan ditempatkan 

pada nampan perak di dapur. 

 Russian service : gaya pelayanan dimana makanan diletakkan 

di nampan perak di dapur dan kemudian dipindahkan dari 

nampan ke piring tamu oleh staff pelayanan di ruang makan. 

c. Jenis – jenis menu 

Menurut Walker (2009, 213), type menus adalah: 

 A la carte menu: setiap makanan mempunyai harga sendiri. 

Tamu bebas memilih sendiri makanan yang mereka inginkan 
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 Table d’hote menu: satu susunan menu yang lengkap dari 

hidangan pembuka sampai hidangan penutup dengan harga 

yang telah ditentukan. menu ini sering digunakan di hotel dan 

di Eropa. Keuntungannya adalah tamu memiliki persepsi untuk 

menerima nilai-nilai yang baik. 

 Du jour menu: Daftar item per hari 

 Cyclical menu : pengulangan item selama periode waktu 

tertentu. 

4. Jenis restoran yang dipilih : 

Berhubungan dengan penjelasan diatas maka pemilihan Seafood 

restaurant adalah pilihan yang paling tepat,dikarenakan makanan yang akan 

di tawarkan oleh Fish Tank adalah berbagai jenis makanan yang sebagian 

besar berasal dari laut, dengan penawaran harga yang tergolong murah, dan 

usaha ini juga dikelolah oleh perorangan. 

Pemilihan kepada restoran seafood juga dikarenakan jarangnya di 

temukan restoran seafood yang berada di Karawaci, sehingga peluang dibisnis 

ini tergolong aman karena kurangnya pesaing dibidangnya.Hal ini diperkuat 

dengan data jenis restoran yang berada di daerah Karawaci sebagai berikut. 
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Tabel 3 

Tabel jenis restoran yang berada di Karawaci 

 

 

”Fish Tank” juga memberikan keunikan dari segi rasa, harga, dan 

pelayanan.Rasa makanan yang enak dan unik akan menjadi keuntungan dari 

jenis usaha ini, bahan dan bumbu dalam mengolah seafood ini berdasarkan 

dari bumbu . Harga yang ditawarkan kepada pelanggan tergolong tidak mahal, 

dengan maksud agar banyak orang yang akan datang ke restoran ini, 

keuntungan yang ingin dicapai tidak dikarenakan harga yang akan dinaikkan 

melainkan berhubungan dengan jumlah item yang terjual. Lokasi yang 

strategis juga sangat membantu kelancaran usaha ini, Ruko Villa Permata 

adalah tempat yang sangat tepat untuk dibukanya Restoran ini dikarenakan 

lokasi yang langsung berada disamping jalan raya dan banyaknya toko-toko 

lainnya yang membuat kepadatan pengunjung didaerah tersebut tergolong 

tinggi, maka akan mempertinggi persentasi dari jumlah tamu yang akan 

datang ke Fish Tank. Pelayanan yang diberikan sangat menarik yaitu saat 
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pemilihan jenis seafood  langsung dari sebuah aquarium yang dimana 

semuanya masih dalam keadaan hidup, sehingga bahan makanan yang 

disajikan sangat segar. 

Restoran Fish Tank beroperasional selama 11 jam, buka pada jam 11 

pagi dan tutup pada jam 10 malam. Yang dimana adanya pembagian 3 shift, 

diawali dengan shift pagi yang bekerja mulai dari jam 9 pagi sampai dengan 

jam 6 sore, shift kedua dimulai dari jam 12 siang sampai dengan jam 9 

malam, dan shift ketigas dimulai dari jam 2 siang sampai jam 11 malam. 

Pada shift pertama adanya percepatan masuknya para karyawan dikarenakan 

perlunya penyiapan segala keperluan sebelum proses operasional di 

laksanakan. Pada shift ketiga juga adanya keterlambatan selama 1 jam dengan 

tujuan para karyawan membersihkan dan merapikan restoran  seperti semula 

agar proses operasional pada keesokan harinya dapat berjalan dengan baik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




