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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Gagasan Awal 

Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai macam latar 

belakang dan budaya. Keberagaman yang dimiliki oleh negara Indonesia 

mengakibatkan Indonesia kaya akan tradisi. Hal tersebut menjadikan 

Indonesia juga memiliki aneka citra rasa makanan dan minuman. Seiring 

dengan perkembangan zaman, industri makanan dan minuman di Indonesia 

berkembang dengan pesat dan dapat dikatakan sebagai salah satu industri jasa 

yang tidak pernah mati, sehingga berbagai tempat yang dikenal sebagai 

rumah makan hadir dengan berbagai jenis.   

Rumah makan yang juga dikenal sebagai restoran memiliki daya tarik 

tersendiri bagi khususnya di Jakarta yang merupakan ibu kota dari negara 

Indonesia. Adapun alasan dari pembuatan restoran menurut Walker (2008:4) 

yaitu untuk menghasilkan uang, membangun suatu usaha waralaba, tempat 

untuk bersosialisasi dan melakukan transaksi bisnis, suatu cara untuk 

mengekspresikan diri, meluangkan waktu, dan dapat memberikan gaya hidup 

yang menyenangkan serta merupakan suatu tantangan dalam proses 

menjadikan sebuah restoran agar dapat terus berkembang.  

Masyarakat yang memliki jadwal yang padat lebih memilih makan di 

restoran daripada di rumah. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan waktu, 

melepaskan kepenatan setelah bekerja dan ingin melakukan bisnis di luar 

kantor. Disamping itu, masyarakat yang datang ke sebuah restoran bukan 
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hanya untuk menikmati makanan dan minuman yang disajikan, namun juga 

untuk menikmati suasana dan konsep yang diberikan oleh restoran tersebut. 

Oleh karena itu, sebuah restoran yang menarik harus menawarkan produk dan 

jasa yang memiliki kelebihan tersendiri serta didukung dengan suasana yang 

nyaman dan menyenangkan. 

Dalam Studi Kelayakan Bisnis ini, Queen of Meats merupakan suatu 

usaha restoran yang menyediakan produk khas barat dengan menu utamanya 

adalah steak. Produk khas barat menjadi pilihan restoran Queen of Meats 

karena adanya pertimbangan bahwa banyaknya orang saat ini yang menyukai 

makanan khas barat. Restoran Queen of Meats yang memiliki indoor dan 

outdoor dining akan terletak di daerah Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. 

Alasan dari pemilihan lokasi di Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara karena di 

daerah tersebut, sektor perdagangan, hotel, dan restoran memiliki peranan 

yang cukup besar bagi perekonomiannya. Hal tersebut dapat dilihat dari 

meningkatnya sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 18,26 persen 

pada tahun 2009 seperti yang terlihat pada TABEL 1 sebagai berikut. 

TABEL 1 
Peranan Sektor Ekonomi Jakarta Utara 

Lapangan Usaha 2005 2006 2007 2008 2009 
Pertanian 0,16 0,16 0,15 0,15 0,15 
Industri 

Pengolahan 44,08 43,90 43,64 42,98 41,72 

Listrik, Gas, dan 
Air Bersih 2,84 2,65 2,63 2,78 2,81 

Bangunan 9,46 10,04 9,92 10,03 10,34 
Perdagangan, 

Hotel  dan 
Restoran 

17,74 17,52 17,71 18,04 18,26 
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Pengangkutan & 
Komunikasi 11,47 11,75 12,21 12,67 13,18 

Keuangan & 
Persewaan  6,42 6,23 6,00 5,78 5,83 

Jasa-Jasa 7,83 7,75 7,73 7,57 7,771 
PDRB/GRDP 100 100 100 100 100 

 Sumber: Badan Pusat Statistik 2005-2009 (Persen) 

Adapun alasan lain dari pemilihan lokasi Pantai Indah Kapuk, Jakarta 

Utara adalah laju pertumbuhan penduduk di Jakarta Utara yang terus 

mengalami peningkatan dari tahun 2007 sampai 2009, dimana dapat terlihat 

pada TABEL 2 sebagai berikut. 

TABEL 2 
Indikator Kependudukan Jakarta Utara 

Uraian 2007 2008 2009 

Jumlah Penduduk (000 Jiwa) 1.457,1 1.459,4 1.471,7 

Pertumbuhan Penduduk (%) 0,12 0,15 0,84 

Kepadatan Penduduk 
(Jiwa/Km2) 9.935 9.951 10.035 

Sex Ratio (L/P) (%) 94 94 94 
 Sumber: Proyeksi Penduduk 2007-2009 

Berdasarkan data pada Tabel 2, maka dapat dilihat bahwa terjadi 

peningkatan terhadap jumlah penduduk yaitu pada tahun 2007 dimana jumlah 

penduduk dari 1.457.000 jiwa menjadi 1.471.000 jiwa pada tahun 2009. 

Melihat peningkatan penduduk yang terus meningkat menyebabkan 

kemungkinan peningkatan terhadap permintaan makanan dan minuman. 

B. Tujuan Studi Kelayakan Bisnis 

Tujuan dari studi  kelayakan ini mencakup dua tujuan, yaitu tujuan 

utama (Major Objectives) dan sub tujuan (Minor Objectives). Tujuan utama 
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dari studi kelayakan ini adalah sebagai berikut. 

1. Menganalisis apakah restoran Queen of Meats memliki kelayakan untuk 

dilanjutkan sebagai suatu usaha. 

2. Menganalisa aspek-aspek mengenai usaha dari restoran Queen of Meats 

sehingga diharapkan dapat membantu penentuan kebijakan, perencanaan 

serta pelaksanaan dikemudian hari dalam pembangunan dan 

perkembangan restoran Queen of Meats. 

3. Sebagai pertimbangan untuk para investor sebagai penyedia modal dan 

pertimbangan bagi bank sebagai pihak pemberi kredit sehingga 

terjaminnya pokok pinjaman dan bunga. 

Adapun sub tujuan dari studi kelayakan ini adalah sebagai berikut. 

1. Untuk membantu membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar 

agar mengurangi masalah pengangguran. 

2. Untuk menilai dampak pencemaran dan pengaruh terhadap kondisi 

lingkungan sosial masyarakat. 

C. Metodologi 

Menurut Sekaran dan Bougie (2010: 180-184): 

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

Data dapat diperoleh dari sumber primer atau sekunder. Data primer mengacu 

pada informasi yang diperoleh dari tangan pertama oleh peneliti terhadap 
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berbagai variable untuk tujuan khusus penelitian. Data sekunder mengacu 

pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yag ada. 

Data-data yang digunakan dalam menyusun Studi Kelayakan Bisnis 

ini menggunakan kedua sumber data yaitu data primer dan data sekunder. 

1. Metode pengumpulan data primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh dengan cara meninjau 

atau melakukan observasi secara langsung. Adapun metode yang 

digunakan, yaitu: 

a. Kuesioner 

Tujuan dari penggunaan metode kuesioner adalah memperoleh 

data demografis dan psikografis responden. Hasil kuesioner akan diolah 

menjadi data yang akan membantu untuk mengetahui permintaan pasar 

terhadap restoran Queen of Meats. 

2. Metode pengumpulan data sekunder 

Data sekunder  merupakan data yang diperoleh secara tidak 

langsung dari sumbernya, melainkan melalui media-media tertentu, 

seperti: 

a. Kepustakaan 

b. Website / Internet 

c. BPS (Badan Pusat Statistik) 
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D. Tinjauan Konseptual 

1. Pengertian Restoran 

Restoran menurut Ninemeier and Hayes (2006: 11) adalah sebagai 

berikut: 

Restaurant is a profit food service operation whose primary business 
involves the sale of food and beverage products to individuals and small group 
of guests. 

Restoran merupakan kegiatan dari operasi pelayanan terhadap makanan 

yang memberikan keuntungan dimana memiliki bisnis utama yaitu 

penjualan produk makanan dan minuman terhadap setiap individual 

ataupun grup kecil daripada konsumen. Restoran juga memiliki beberapa 

pengertian berdasarkan sumber yang terpercaya. 

Menurut Barrow dan Powers (2009: 63) definisi restoran adalah: 

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

consumption on or off premise can be describe as restaurant. 

Tempat umum yang memiliki fokus utama yaitu penjualan makanan untuk 

dikonsumsi dapat dikategorikan sebagai restoran. Di sisi lain restoran juga 

memiliki definisi yang berbeda. 

Sedangkan menurut Andrews (2008: 9) pengertian sebuah restoran 

adalah sebagai berikut: 

A commercial establishment committed to the sale of food and 

beverage. 

Sebuah bangunan komersial yang berkomitmen terhadap penjualan 

makanan dan minuman. Berdasarkan berbagai pengertian restoran menurut 
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para ahli maka dapat dikemukakan bahwa restoran adalah sebuah tempat 

yang digunakan untuk melakukan penjualan makanan dan minuman yang 

menjadi tujuan utama dalam mendapatkan keuntungan. Sepanjang sejarah, 

restoran memiliki asal usul dari negara Perancis dan dikembangkan secara 

modern oleh M. Boulanger.  

2. Sejarah Restoran  

Restoran yang pertama kali pernah ada disebut "Public Dining 

Room" dan berasal dari negara Perancis. Negara Perancis telah memainkan 

sebuah peranan penting dalam pengembangan restoran. Pada mulanya, 

restoran yang pertama kali hanya  terdiri dari tempat duduk berupa 

pattrons di sebuah meja dengan porsi makanan yang disajikan secara 

individual, dimana mereka memilihnya dari menu. Hal tersebut ditemukan 

pada tahun 1782 oleh seorang pria bernama Beauvilliers. Konsep itu 

akhirnya dinamakan Taverne de Londres.  

M. Boulanger dianggap sebagai bapak dari restoran modern. Dia 

menjual sup sepanjang malam di kedai Rue Bailleul dan menamakan sup 

tersebut dengan sebutan Restorantes (Restoratives) yang merupakan asal 

kata dari Restaurant. Boulanger percaya bahwa sup dapat menyembuhkan 

segala jenis penyakit. Namun, hukum pada saat itu menyatakan bahwa 

hanya hotel saja yang dapat memberikan layanan  makanan (sup tidak 

termasuk dalam kategori ini).  

Pada tahun 1767, Boulanger menantang monopoli traiteurs dan 

menciptakan sebuah sup yang terbuat dari kaki domba dengan saus putih. 
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Serikat traiteurs langsung mengajukan gugatan hukum kepada Boulanger 

dan itu merupakan kasus sebelum Parlemen prancis. Kemudian Boulanger 

memenangkan gugatan tersebut dan segera membuka restorannya yang 

bernama Le Champ d'Oiseau. 

Pada tahun 1782, kedai besar bernama De Londres buka di Rue de 

Rachelieu. Tiga tahun kemudian, Aux Trois Fretes Provencaux dibuka 

dekat Palais-Royal. Pada tahun 1794, Revolusi Prancis benar-benar 

menyebabkan begitu banyak kekacauan sehingga para koki untuk kaum 

bangsawan tiba-tiba tidak memiliki pekerjaan. Beberapa dari mereka ada 

yang tetap tinggal di negara prancis kemudian membuka restoran dan 

beberapa lainnya pergi ke negara seperti Eropa, Atlantik, Amerika, dan 

khusunya New Orleans. Pada saat itulah era restoran modern lahir. 

(Walker, 2008: 6). Perkembangan zaman menjadikan restoran terdiri dari 

berbagai jenis. Jenis-jenis restoran yang tersedia memberikan pilihan 

kepada masyarakat untuk menikmati hidangan makanan dan minuman 

serta pelayanan yang berbeda sesuai kebutuhan. 

3. Jenis Restoran 

Menurut Cooper, Floody, dan McNeill (2002: 10-14) restoran 

diklasifikasikan menjadi 4 jenis, yaitu: 

a. Fine dining room 

Restoran fine dining dapat dideskripsikan sebagai ruangan 

makan yang formal dimana selalu menggunakan taplak meja dan  linen. 

Biasanya restoran dengan jenis fine dining berlokasi di hotel. Harga 

makanan dan minuman relatif tinggi dengan tingkat jumlah tamu yang 
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rendah. 

b. The family, mid-size, casual restaurant  

Restoran yang pelaksanaan operasionalnya berdasarkan ikut 

campur dari pemilik restoran serta pangsa pasarnya bergantung pada 

populasi setempat. Terdapat pertumbuhan yang tinggi terhadap jenis 

restoran tersebut dikarenakan individu yang lebih sering makan di luar 

disebabkan jam kerja yang panjang ataupun pendapatan yang lebih 

tinggi. Penyediaan pelayanan terhadap jenis restoran ini tidak 

membutuhkan performa seperti fine dining tetapi pelayanan yang 

diberikan berupa kenyamanan seperti di rumah. 

c. The quick service or fast food restaurant 

Jenis restoran yang biasanya menggunakan sedikit pelayanan. 

Makanan yang disediakan berupa makanan beku dan sudah 

dipersiapkan, sehingga makanan dapat cepat dimasak dan disediakan 

untuk pelanggan. Harganya relatif lebih murah daripada restoran 

lainnya dengan pendapatan yang tinggi. Dikarenakan sedikitnya 

pelayanan yang digunakan sehingga tamu yang datang dan pergi 

mengalami perputaran yang cepat. Di sisi lain biasanya restoran ini 

memliliki jasa pengantaran dan dapat dibawa pulang. 

d. Social and contract caterers 

Katering merupakan bagian dari jenis industri restoran. Dapat 

berlokasi di hotel kecil ataupun besar, sekolah, rumah sakit, ataupun 

rumah pensiunan dan merupakan bagian dari indutri yang terus 
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berkembang. Restoran cepat saji ataupun fine dining menemukan 

bahwa penambahan katering untuk di rumah, pernikahan ataupun 

bisnis kantoran dapat memberikan keuntungan yang besar. Selain 

berbagai jenis restoran yang tersedia masyarakat juga dapat merasakan 

berbagai jenis pelayanan dari sebuah restoran. 

4. Jenis Pelayanan 

Menurut Dahmer dan Kahl (2002: 14) jenis-jenis pelayanan yang 

terdapat di restoran adalah sebagai berikut: 

a. Pelayanan dengan gaya Perancis (French Service) 

Pelayanan jenis ini merupakan pelayanan dalam bentuk formal 

dan berasal dari Eropa. Jenis pelayanan tersebut hanya dapat dinikmati 

bagi mereka yang mampu dan mempunyai waktu untuk menyantap 

makanan dan minuman dengan gaya yang dimiliki. 

b. Pelayanan dengan gaya Russia (Rusian Service) 

Pelayanan dengan gaya Russian memiliki banyak kemiripan 

dengan gaya Perancis. Keduanya memberikan perhatian khusus 

terhadap setiap tamu. Peralatan yang digunakan merupakan peralatan 

dengan bahan perak dan meja yang dihidangankan dengan gaya French 

set up. Perbedaan utamanya ialah hanya menggunakan satu pelayan dan 

makanan yang dihidangankan diatur dengan peralatan perak pada saat 

di dapur. 

c. Pelayanan dengan gaya English (English Service) 

Pelayanan dengan gaya English merupakan pelayanan yang di 
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lakukan di sebuah ruangan pribadi pada restoran dengan makan malam 

yang dihidangkan secara khusus. Ini merupakan pelayanan yang dimana 

makanan yang dihidangakan oleh para pelayan di ruang pribadi. 

d. Pelayanan dengan gaya Amerika (American Service) 

Pelayanan dengan gaya Amerika merupakan pelayanan yang 

tidak formal seperti pelayanan yang dilakukan dengan gaya French, 

Russian dan English. Ini adalah gaya yang paling umum dan banyak 

digunakan dalam pelayanan di setiap restoran di Amerika Serikat. 

e. Pelayanan dengan gaya Banquet (Banquet Service) 

Pelayanan dengan gaya banquet merupakan pelayanan yang 

melibatkan banyak orang yang biasanya melakukan perayaan ataupun 

acara spesial, berkumpul pada acara tertentu, atau penghargaan 

terhadap orang-orang tertentu. Makanan, jumlah tamu ataupun waktu 

dari pelayanan sudah ditentukan dan dipersiapkan sejak awal sebelum 

acara dimulai. 

f. Pelayanan dengan gaya keluarga (Family-Style Service) 

Pelayanan yang diberikan dengan gaya keluarga merupakan 

modifikasi dari jenis pelayanan Amerika dan lebih tidak formal. 

Persiapan yang dilakukan seperti memasak makanan ataupun memasak 

daging yang telah diselesaikan di dapur. Kemudian, makanan 

ditempatkan di piring ataupun mangkuk yang besar dan dihias dengan 

sangat rapi. Setelah selesai pelayan dapat langsung mengantarkan dan 

meletakan makanan yang telah disediakan tersebut di tengah-tengah 

meja untuk disantap secara langsung oleh para tamu.  
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g. Pelayanan dengan gaya buffet (Buffett Service) 

Melalui pelayanan dengan gaya buffet, para tamu memilih 

sendiri makanan yang disediakan di tempat makanan yang disediakan. 

Makanan yang disediakan biasanya terdiri dari berbagai jenis dan 

pilihan. Para dapat tamu mengambil sendiri makanannya atau dibantu 

oleh para koki yang berdiri di belakang meja buffet. 

Setelah melihat beberapa pengertian diatas, maka restoran Queen of 

Meats  termasuk dalam klasifikasi family, mid-size, casual restaurant karena 

restoran Queen of Meats  mengutamakan kenyamanan bagi setiap pelanggan 

yang datang dengan pelayanan yang tidak formal sehingga memberikan kesan 

yang menyenangkan. Sedangkan berdasarkan jenis pelayanannya, restoran 

Queen of Meats  termasuk dalam pelayanan dengan gaya Amerika (American 

Service) karena suasana yang ditawarkan bersifat praktis dan santai, dimana 

semua proses pembuatan dan penyajian makanan lansung diselesaikan di 

dapur sehingga para tamu dapat secara langsung menikmati setiap porsi 

makanan dan minuman yang dihidangkan di atas meja para tamu dengan 

menarik. 

Queen of Meats merupakan sebuah restoran dengan indoor dan 

outdoor dining yang berlokasi di ruko Cardoba kawasan daerah Pantai Indah 

Kapuk, Jakarta Utara. Restoran Queen of Meats menyediakan menu 

utamanya yaitu berbagai jenis potongan daging, seperti daging sapi, ayam, 

dan babi. Daging tersebut yang kemudian akan dimasak dengan bumbu yang 

menarik oleh para koki yang handal dengan mutu yang terjamin. Selain itu, 

restoran Queen of Meats  juga menyediakan fasilitas internet atau wifi yang 
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dapat digunakan oleh setiap pelanggan yang datang secara cuma-cuma serta 

dilengkapi audio music untuk mendukung suasana restoran pada saat 

pelanggan sedang menikmati makanan dan minuman. 

 




