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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A. Gagasan Awal 

 Pada dasarnya setiap manusia memiliki kebutuhan pokok yang harus 

dipenuhi, yaitu makan dan minum. Di jaman yang semakin berkembang ini 

manusia memiliki tuntutan yang lebih untuk selalu berinovasi, terutama di dunia 

industri makanan. Pada awalnya pergi makan ke restoran hanya untuk memenuhi 

kebutuhan karena dianggap lebih praktis, dan tidak mementingkan kebutuhan 

yang lain. Sekarang ini banyak orang yang pergi untuk mencari pengalaman yang 

baru bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan pokoknya. Setiap orang 

menginginkan sesuatu hal berbeda yang dapat dirasakan dan diingat. 

Perkembangan konsep restoran yang berkembang setiap harinya sangatlah 

banyak dan memiliki keunikan tersendiri. Membuat sesuatu hal yang berbeda dan 

unik merupakan salah satu kunci bagi para pengusaha untuk dapat membuat 

orang-orang merasa penasaran dan ingin untuk mencoba produk para pengusaha. 

Banyak yang menonjolkan keunikan dari jenis makanan, desain restoran, suasana 

restoran, layanan dan bahan makanan yang dibuat mengikuti tren dan permintaan 

pasar. Melihat perkembangan restoran yang semakin meluas, penulis memilih ide 

untuk membuka restoran karena perkembangan jumlah restoran paling tinggi 

dibandingkan usaha lainnya.   
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TABEL 1 
Jumlah Usaha Hotel, Biro Perjalanan, Restoran, dan Panti Pijat Tahun 2010 

No Kecamatan Hotel Travel Restoran Panti Pijat 

1 Setu 1 1 4 0 

2 Serpong 2 3 63 8 

3 Pamulang 1 0 14 3 

4 Ciputat 1 4 21 0 

5 Ciputat Timur 3 4 10 1 

6 Pondok Aren 1 7 35 6 

7 Serpong Utara 2 4 34 15 

Jumlah 11 23 181 33 
    Sumber: BPS Kabupaten Tangerang (2010) 

 

Menurut Walker dan Lunberg (2008: 4), ada beberapa alasan mengapa 

orang memilih membuka bisnis restoran, yaitu: 

a. Money: restoran merupakan sebuah kemampuan untuk mencari uang. 

Restoran yang sukses mampu mendapatkan pemasukkan yang tinggi. 

Beberapa bisnis umumnya dapat menjadi pemasukkan untuk sebuah 

investasi 

b. The Potential for a buyout: pemilik restoran yang sukses lebih dikenal 

sebagai seorang pembeli. Sejumlah besar perusahaan membeli restoran 

khususnya perusahan kecil. 

c. A place to socialize: Restoran merupakan tempat untuk bersosialisasi, 

dengan maksud memenuhi kebutuhan orang-orang yang memerlukan 

sosialisasi yang tinggi. Interaksi yang terjadi konstan dan bervariasi. 

Hubungan secara personal adalah suatu tantangan yang terus menerus. 

d. Love of a changing work environment: banyak orang mendirikan 

bisnis restoran karena lingkungan kerja yang selalu berubah-ubah dan 

perubahan itu terjadi secara konstan. 

e. Challenge: Beberapa bisnis menawarkan tantangan lebih bagi orang-

orang yang kompetitif. Banyak cara baru untuk memberikan layanan, 
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dekorasi baru, makanan baru, pembelajaran baru, dan banyak cara 

untuk memasarkan dan mempromosikan. 

f. Habit: orang  yang sudah mempelajari suatu keahlihan atau cara dalam 

hidup, akan menjadi suatu kebiasaan. Kebiasaan dapat membuat 

seseorang terpaku pada gaya hidup. 

g. A fun lifestyle: Orang yang khusus mencari makanan dan minuman 

dapat mengetahui restoran tersebut terletak di mana dan perbedaan 

harga available.  

h. Too much time on your hands: Banyak orang yang mengundurkan diri 

dan memutuskan untuk mendalami bisnis tersebut karena memiliki 

lebih banyak waktu. Restoran menyediakan fleksibilitas interaksi 

sosial dan menarik. 

i. Opportunity to express your self: Pemilik restoran dapat membuat 

suatu panggung sandiwara di mana pemilik merupakan sutradara 

pembuat naskah, memberikan karakter, memberikan pengaturan, dan 

menjadi bintang pada panggungnya sendiri. 

Pemilihan alasan pembangunan Flavor Ribs berdasarkan adanya a fun 

lifestyle di mana Flavor Ribs dibangun karena mengikuti gaya hidup jaman 

sekarang yang terus berkembang dan berinovasi mulai dari rasa makanan, 

keunikan restoran hingga perbedaan harga yang bisa menentukan apakah para 

pelanggan menerima restoran baru yang menyajikan konsep hidangan iga yang 

sama di antara restoran lainnya yang sudah lebih populer. 
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Dalam hal perbedaan hidangan iga di restoran ini dengan restoran iga 

lainnya terletak dari perbedaan rasa makanan yang ingin diutamakan dalam 

hidangan iga ini yaitu adanya berbagai pemilihan bumbu saos yang bisa dirasakan 

oleh para pelanggan dalam menikmati hidangan iga tersebut, seperti saos BBQ, 

Black Pepper, dan Mushroom. Dengan adanya berbagai pilihan bumbu saos yang 

bisa dipilih oleh pelanggan, maka para pelanggan yang datang bisa merasakan 

berbagai bumbu saos yang tersedia dan tidak bosan hanya pada satu jenis bumbu 

saos saja.  

Dilihat dari target market yang mencakup golongan menengah ke atas, 

maka penulis memilih lokasi di daerah kawasan Alam Sutera, Tangerang. 

Pemilihan lokasi ini sudah dipikirkan karena melihatnya perkembangan daerah 

kawasan Alam Sutera yang semakin banyaknya tempat hiburan (cafe dan 

restoran) serta pengunjung yang terus meningkat tiap tahunnya. 

TABEL 2 
Jumlah Rumah Makan dan Counter menurut Kecamatan Tahun 2007 

No Kecamatan Jumlah Rumah Makan Jumlah Counter Shop 

1 Setu 1 - 

2 Serpong 40 20 

3 Pamulang 4 - 

4 Ciputat 11 - 

5 Ciputat Timur 3 - 

6 Pondok Aren 31 - 

7 Serpong Utara 35 20 

Jumlah 125 40 

 Sumber: BPS Kabupaten Tangerang (2010) 

 

Dilihat dari Tabel 2 pada tahun 2007 menurut BPS Kabupaten Tangerang, 

daerah Serpong merupakan daerah yang paling banyak mendirikan restoran 

sebanyak 40 rumah makan serta 20 counter shop. Counter shop disini merupakan 

tempat perbelanjaan seperti toko baju, toko elektronik serta toko peralatan rumah 

tangga.  
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TABEL 3 

Jumlah Rumah Makan dan Pusat Belanja menurut Kecamatan Tahun 2010 
No Kecamatan Jumlah Rumah Makan Shopping 

1 Setu 4 1 

2 Serpong 63 2 

3 Pamulang 14 1 

4 Ciputat 21 1 

5 Ciputat Timur 10 1 

6 Pondok Aren 35 2 

7 Serpong Utara 34 1 

Jumlah 181 9 

 Sumber : BPS Kabupaten Tangerang (2010) 

 

Bertambahnya tahun ke tahun membuat daerah Serpong semakin 

berkembang. Bisa dilihat pada Tabel 3, menurut data BPS Kabupaten Tangerang 

daerah serpong pada tahun 2010 mengalami peningkatan pada jumlah rumah 

makan berjumlah 63 rumah makan dan tempat pusat perbelanjaan sebanyak 2 

tempat (mall). 

TABEL 4 

 Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha Daerah Tangerang 

Lapangan Usaha 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Industri 

Pengolahan 
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: BPS Kabupaten Tangerang (2010) 

Pada Tabel 4 ini bisa dilihat bahwa laju pertumbuhan ekonomi khususnya 

untuk restoran di daerah Tangerang mengalami peningkatan dari tahun 2009 ke 

tahun 2010 sebesar 2,57%, yang didapat dari pengurangan laju pertumbuhan 

ekonomi perdagangan, hotel dan restoran dari tahun 2010 dengan 2009. Dengan 

melihat perkembangan yang terjadi di daerah serpong maka menyakinkan untuk 

pembangunan restoran iga yang bernama Flavor Ribs yang akan ditargetkan di 

Serpong khususnya daerah Alam Sutera yang akan menjadi salah satu tempat 

untuk pemilihan pembangunan Flavor Ribs. 
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Flavor Ribs ini mengutamakan hidangan iga sebagai makanan utama dan 

adapula hidangan lainnya seperti salad, soup, steak dan hidangan penutup. 

Pengertian arti nama Flavor Ribs ini diambil dari kata Flavor dalam bahasa 

inggris yang artinya adalah rasa dan Ribs dalam bahasa inggris yang artinya 

adalah iga. Untuk memperkuat tujuan pengembangan Flavor Ribs ini, maka 

diperlukan visi dan misi untuk mencapai tujuan bersama dalam membangun 

restoran ini. Restoran ini memiliki visi yaitu menjanjikan kepada pelanggan untuk 

selalu memberikan makanan yang berkualitas dan misi dari restoran ini yaitu 

restoran ini akan selalu memberikan layanan yang terbaik kepada para pelanggan. 

 

B. Tujuan Studi Kelayakan 

 Studi kelayakan ini dilakukan untuk mengetahui peluang bisnis yang akan 

dilakukan berdasarkan hasil penelitian dari berbagai aspek yang akan dilakukan. 

Dari berbagai aspek yang akan dicari maka akan diketahui seberapa layaknya 

bisnis yang akan dilakukan. Studi ini memiliki dua tujuan yaitu tujuan utama dan 

sub tujuan. 

1. Tujuan utama  

Studi kelayakan ini bertujuan untuk menganalisis kelayakan 

rencana restoran iga yang dilihat dari berbagai aspek yang bersangkut-

paut dalam proyek ini. Hasil dari studi kelayakan ini dapat memberikan 

keuntungan bagi pihak internal seperti pemilik, yaitu memudahkan 

perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian usaha kerja. 
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2. Sub Tujuan 

Sub tujuan terhadap usulan proyek ini yaitu memberikan 

kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh lapangan pekerjaan 

agar dapat mengurangi tingkat pengangguran. Keuntungan yang dapat 

diperoleh untuk pihak eksternal seperti karyawan, yaitu dapat membuka 

lapangan pekerjaan baru bagi para masyarakat sekitar. 

C. Metodologi 

Beberapa data yang akan digunakan sebagai acuan dalam menyusun Studi 

Kelayakan Bisnis agar  ini menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan 

data sekunder.  

1. Data Primer  

Menurut Sekaran dan Bougie (2010) data primer adalah:  

Refer to information obtained first-hand by the researcher on the 

variables of interest for the specific purpose of the study. 

 

Penelitian pada data primer ini dilakukan dengan penyebaran 

kuesioner untuk mendapatkan informasi seberapa banyak para 

pelanggan yang berminat pada rencana bidang usaha tersebut, sehingga 

data yang didapatkan berbentuk aktual.  

a) Metode Survei dengan kuesioner 

Menurut Sekaran dan Bougie (2010) kuesioner adalah: 

A reformulated written set of question to which respondents 

record their answers, usually within rather closely defined 

alternative. Questionnaires are an efficient data collection 

mechanism when the researcher knows exactly what is required and 

how to measure the variables of interest. 

 

Kuesioner yang akan disebarkan berupa beberapa 

pertanyaan mengenai bidang usaha yang akan diteliti 
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berdasarkan aspek demografi (usia, pekerjaan dan pendapatan). 

Kuesioner ini akan dibagikan sebanyak 190 lembar ke beberapa 

lokasi di kawasan Alam Sutera, seperti pelanggan yang datang 

berkunjung ke restoran Flavor Bliss (warung lekko, warung 

tekko, Ratna Ribs, Stevan’s Meat Shop), Mall Living World, dan 

Perkantoran. 

b) Observasi Langsung 

Observasi akan dilakukan ke beberapa restoran yang 

terletak di sekitar lokasi usaha yang akan dibangun. Sehingga 

dapat melihat kelebihan dan kekurangan restoran lain yang bisa 

menjadi tolak ukur untuk bidang usaha yang akan didirikan, 

serta melihat kesesuaian target market untuk penetapan harga 

bisa dijangkau oleh masyarakat sekitar. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder ini merupakan data yang didapat dari sumber-

sumber lain seperti referensi buku-buku yang ada di perpustakaan, 

internet, BPS, surat kabar serta tugas akhir dari para alumni yang dapat 

digunakan sebagai referensi. 
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D. Tinjauan Konseptual Mengenai Bisnis Terkait 

 1. Pengertian Tourism 

Menurut Jonathan dan Caroline (2010), tourism adalah kegiatan 

seseorang atau kelompok yang berpergian ke tempat-tempat di luar 

lingkungan sehari-hari, mereka dapat tinggal lebih dari satu bulan untuk 

rekreasi, bisnis, dan tujuan lainnya dari tempat yang mereka kunjungi. 

Restoran dikategorikan sebagai culinary tourism, menurut Gary 

dan Ken (2007), culinary tourism adalah berpergian untuk makanan, 

berpergian melalui makanan, keinginan makan dari rasa ingin tahu, atau 

mengintegrasikan makanan ke dalam pariwisata. 

2. Pengertian Restoran 

Menurut Ninemeier dan Hayes (2006 : 11) 

Restaurant is a profit food service operation whose primary 

business involves the sale of food / beverage products to individuals and 

small group of guests. 

 

Restoran adalah tempat penyediaan pelayanan makanan yang 

merupakan bisnis utamanya yang menyangkut penjualan produk 

makanan atau minuman kepada individual dan sekelompok kecil tamu. 

Menurut Brotherton (2003 : 34) 

A restaurant is basically defined as an establishment where 

refreshment or meals can be obtained, usually for money by the public. 

Sebuah restoran pada dasarnya merupakan sebuah tempat 

pembangunan di mana minuman atau makanan dapat tersedia, biasanya 

digunakan sebagai tempat untuk mencari uang. 

Dapat disimpulkan bahwa arti restoran itu yaitu merupakan 

sebuah tempat yang memproduksi makanan dan minuman untuk para 

pelanggan yang digunakan secara komersil. 
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3. Sejarah Restoran 

Menurut Walker dan Lundberg (2008: 6), restoran pertama kali 

disebut public dining room di Perancis. Restoran yang pertama kali 

ditemukan oleh seorang pria bernama Beauvilliers pada tahun 1782, 

restoran ini menyediakan tempat duduk, meja makan serta porsi 

makanan per orang yang bisa dipilih langsung dari menu. Restoran ini 

dinamakan Grand Taverne de Lodres, namun bukan merupakan asal 

mulanya terbentuk konsep sebuah restoran. 

M. Boulanger disebut sebagai bapak dari sebuah restoran 

modern. Dia selalu menjual habis sup yang dijualnya, dia menamakan 

sup tersebut restorantes yang merupakan asal mulanya kata sebuah 

restaurant. Pada tahun 1767, Boulanger menantang traiteurs dengan 

membuat sup yang berisikan kaki domba dengan white sauce. 

Boulanger memenangkan pertandingan tersebut, lalu membuka restoran 

pertamanya yang bernama Le Champ d’Oiseau. 

Resolusi Perancis merupakan asal mula dibukanya restoran di 

Amerika, khususnya di New Orleans. Jean Baptise Gilbert Paypalt yang 

mendirikan restoran Perancis pertama di Amerika dengan memberi 

nama Julien’s Restaurantor. Restoran ini menjual makanan berupa sup, 

fondue dan truffles (jamur). Lalu baru dibuka restoran Perancis pertama 

di New York City pada tahun 1827 yang bernama Dolmenico’s dan 

setelah itu semakin meningkatnya pertumbuhan masyarakat dan 

perkembangan ekonomi yang begitu pesat maka semakin banyak 

masyarakat yang lebih berminat untuk makan di restoran. 
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4. Kategori Restoran 

Menurut Wade (2006: 16), ada beberapa kategori restoran, yaitu: 

a. Quick Serve (Fast Food) 

Restoran ini di desain untuk menyajikan makanan yang cepat 

dan harganya terjangkau. Menu yang disajikan biasanya terbatas 

dan  dapurnya di desain untuk dapat memproduksi jumlah 

makanan yang banyak dalam waktu yang singkat. Para 

konsumen mengharapkan pelayanan yang cepat, harga yang 

rendah, dan konsistensi. Beberapa restoran yang terkenal dengan 

penyajian quick serve adalah McDonald’s, Burger King, 

Kentucky Fried Chicken, Pizza Hut, dan sejenisnya. 

b. Family Restaurant 

Seperti namanya, restoran keluarga memberikan pelayanan yang 

ramah terhadap anak-anak, harga makanan yang rendah, dan 

sangat casual. Salah satu restoran keluarga yang terkenal adalah 

Denny’s. 

c. Buffet 

Restoran Buffet mempunyai kemampuan untuk melayani banyak 

pelanggan dan menyediakan makanan yang bervariasi dalam 

waktu yang bersamaan. Biasanya harganya murah dan 

terjangkau untuk keluarga yang anggarannya terbatas. Salah satu 

restoran buffet yang terkenal adalah The Buffet. 
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d. Casual Dining 

Casual Dining adalah restoran dengan full-service di mana 

pelanggan dapat berpakaian nyaman, membawa anak-anaknya, 

dan mendapatkan pelayanan di meja makan, dan termasuk tarif 

yang standar seperti burger, sandwich, dan pasta. Salah satu 

restoran casual dining adalah D’Consulate. 

e. Fine Dining 

Fine Dining adalah restoran kelas atas, di mana harapan 

pelanggan terhadap kualitas makanan, presentasi, layanan, 

suasana, dan seluruh pengalaman lebih tinggi. Dalam tingkat ini 

restoran menyediakan layanan yang lebih detail, dan makanan 

dengan kualitas yang sangat baik. Restoran ini biasanya dimiliki 

oleh seorang individu yang berdiri sendiri dan tidak mempunyai 

anak perusahaan walaupun beberapa pemiliknya mungkin 

mendirikan restoran di beberapa tempat yang berbeda. 

5. Jenis Layanan 

Menurut Jones (2002: 160) menyatakan ada beberapa jenis layanan 

di restoran, yaitu: 

  a. Plate Service 

Jenis pelayanan plate service adalah menempati makanan di atas 

piring dan disajikan ke pelanggan secara individual. Plate 

service biasanya lebih cocok untuk operasional restoran pada 

umumnya agar para Chef dapat menata sajian makanan secara 
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menarik dan lebih berseni. Salah satu restoran yang 

menggunakan jenis pelayanan plate service adalah Tony Romas. 

  b. Family Service 

Jenis pelayanan ini sangat ideal digunakan di restoran yang 

menyajikan masakan timur.  Jenis layanan ini membutuhkan 

pelayan yang lebih sedikit dibanding silver service atau 

gueridon service dan tidak menggunakan kemampuan pelayanan 

yang khusus. Kunci agar layanan family service sukses adalah 

memastikan temperatur dari makanan yang disajikan terjaga. 

Berarti makanan yang bertemperatur panas harus disajikan di 

atas hot plate, pelanggan harus disajikan dengan hot plate di atas 

meja. Restoran ini juga biasanya akan lebih baik menggunakan 

linen meja sekali pakai karena sering terjadi tumpahan 

minuman, sehingga lebih efisien untuk para pelayan 

membersihkannya. Salah satu restoran yang menggunakan jenis 

pelayanan family service adalah Platinum. 

  c. Silver Service 

Jenis pelayanan silver service banyak ditemukan di restoran-

restoran dan di hotel-hotel. Makanan disajikan di atas piring 

menggunakan serving tray dan disajikan ke pelanggan. 

Makanan disajikan dengan silver flats untuk menonjolkan 

penampilan dan menjaga temperatur makanan. Dalam penyajian 

silver service, para pelayan juga diharuskan mempunyai tingkat 

kemampuan layanan yang sudah ditentukan. Salah satu restoran 
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yang menggunakan jenis pelayanan silver service adalah 

Tempus. 

  d. Gueridon 

Gueridon adalah meja atau trolley yang diletakkan di sebelah 

meja pelanggan dimana para pelayan dapat menyiapkan dan 

kadang memasak langsung di tempat pelanggan untuk disajikan. 

Tipe layanan gueridon menekankan pada perhatian dan layanan 

yang didapat oleh para pelanggan. Dalam layanan gueridon ini 

biasanya yang disajikan adalah makanan yang berkualitas tinggi 

dengan harga yang sangat mahal. Karena alasan ini, gueridon 

service diperuntukkan untuk restoran kelas atas dimana para 

pelanggan bersedia membayar dengan harga tinggi agar dapat 

menutupi biaya operasional. Salah satu restoran yang 

menggunakan jenis pelayanan gueridon adalah Bela Singaraja. 

6. Jenis-Jenis Iga 

Menurut Rama dan Mariani (2009: 152), ada beberapa jenis 

potongan iga yang dapat digunakan untuk pembuatan hidangan 

makanan: 

a. Back Ribs: jenis ini bisa disebut juga sebagai baby back ribs, 

back ribs ini dipotong dari posisi tengah pinggang dekat dengan 

tulang belakang. Potongan ini sangat berisi dan lembut, serta 

memiliki berat 3 kg dan butuh waktu proses memasak secara 

tidak langsung di atas pembakaran sekitar 1½ sampai 2 jam. 
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b. Spareribs: jenis ini merupakan jenis pilihan yang paling dipilih, 

diambil dari perut bawah. Walaupun memiliki sedikit daging, 

spareribs memiliki rasa yang lezat. Hidangan untuk tiap porsi 

sekitar 4 sampai 6 kg. 

c. Country-style Ribs: Iga ini dipotong dari bahu pinggang dan 

memiliki paling banyak porsi daging, maka harus dimasak 

secara pelan-pelan dengan rebusan air sampai dagingnya lembut 

baru dibakar.  

7. Teknik Pengolahan Iga 

Menurut Rama dan Mariani (2009: 153) Beberapa langkah teknik 

pengolahan yang baik untuk hidangan iga bakar ini: 

a. Secara tidak langsung membuat bara api di satu sisi 

pembakaran. Metode ini digunakan karena untuk memberikan 

ruangan tempat untuk iga yang besar agar tidak melekat pada 

bara api. Teknik pengolahan dengan menggunakan bara api 

lebih memberikan rasa yang lezat untuk hidangan iga. 

b. Memasak iga secara perlahan untuk waktu 1½ sampai 2 jam 

dengan panas api yang sedang (323° sampai 350°). Memasak 

secara perlahan akan membuat iga terlihat lebih basah dan 

lembut serta garing. Jika iga yang dibakar terlalu cepat 

berwarna coklat untuk waktu 30 menit, tutup alat ventilasi 

pembakaran. 

c. Jika iga sudah sesuai dengan yang diinginkan, tambahkan saus 

ke iga tersebut. Oleskan saus ke iga dan dibakar selama 20 
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menit. Setelah itu tambahkan saus terakhir kalinya untuk 

mencegah saus pada iga menjadi gosong karena terlalu panas. 

Dapat dilihat dari kategori jenis layanan, Flavor Ribs tergolong 

dalam restoran casual dining serta karena sesuai dengan ciri-ciri 

restoran casual dining yang disebutkan di atas. Flavor Ribs sendiri 

ingin memberikan pengalaman makan malam casual dining yang 

menarik kepada pelanggan dan mengutamakan kualitas dari makanan, 

serta suasana yang ditawarkan. Jenis layanan yang akan digunakan oleh 

Flavor Ribs adalah plate service, di mana setiap makanan yang akan 

disajikan kepada pelanggan akan ditata secara menarik oleh para Chef 

agar pelanggan akan merasa lebih berantusias dalam menyantap 

makanan yang dihidangkan. Beberapa jenis iga yang akan digunakan 

oleh Flavor Ribs yaitu back ribs dan spareribs, dikarenakan jenis iga 

ini lebih mudah diolah dan memiliki rasa yang lezat untuk diolah 

sebagai hidangan makanan. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 




