
BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Gagasan Awal Investasi 

Dewasa ini banyak negara berkembang dan maju berlomba-lomba untuk 

bersaing dalam mendapatkan hasil devisa sebanyak-banyaknya melalui 

penggunaan beberapa komoditas negara tersebut. Salah satu komoditas yang 

sedang trend saat ini adalah industri pariwisata. Jakarta Selatan yang 

merupakan ibukota negara Indonesia adalah salah satu contoh kota yang 

memiliki banyak perusahaan yang bergerak di sektor pariwisata dibandingkan 

sektor lainnya. 

            TABEL 1 

Jumlah Perusahaan dan Tenaga Kerja Menurut Sektor 2010 

 

Sektor 

 

Jumlah 

Perusahaan 

Tenaga kerja 

WNI WNA 

Laki-laki Wanita Laki-laki Wanita 

1. Pertanian, Kehutanan,   

Perikanan, dan 

Pertenakan 

118 3.086 1.250 3 - 

2. Pertambangan dan 

Penggalian 

451 21.590 9.061 1.671 129 

3. Industri Pengolahan 139 9.430 7.012 59 3 

4. Listrik, Gas, dan Air 4 34.563 5.390 - - 

5. Bangunan 395 21.681 5.917 212 2 

6. Perdagangan Besar, 

Eceran, Rumah Makan, 

dan Hotel 

1.822 93.584 27.530 1.429 196 

7.Angkutan, 

Pergudangan dan 

Komunikasi 

333 22.474 20.245 226 21 

8. Keuangan, Asuransi. 

Usaha Persewaan dan 

Tanah serta Jasa 

1.505 88.696 55.784 2.843 170 



Perusahaan 

9. Jasa Kemasyarakatan 

Sosial dan Perorangan 

249 11.847 11.726 399 169 

Jumlah / Total 5.016 306.861 143.915 6.842 690 
Su mber: Data BPS Jakarta Selatan 2010 

Dari tabel 1.1 yang didapat dari Badan Pusat Statistik tentang Jumlah 

Perusahaan dan Tenaga Kerja Menurut Sektor 2010 dapat dilihat bahwa sektor 

perdagangan besar, eceran, rumah makan, dan Hotel yang termasuk dalam 

industri pariwisata memiliki jumlah perusahaan sebanyak 1.822. Jika 

dibandingkan dengan sektor lainnya, jumlah perusahaan pada sektor pariwisata 

lebih banyak daripada sektor lainnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

banyak perusahaan mulai bergerak di bidang pariwisata dan ini merupakan 

sebuah kesempatan yang harus diambil dalam perencanaan bisnis pada sektor 

tersebut. 

Ada beberapa alasan lain mengapa banyak orang mulai berbisnis di bidang 

pariwisata terutama bisnis bar dan restoran. Menurut Walker (2008: 4) ada 

beberapa alasan mengapa memilih bisnis di bidang restoran dan bar: 

1. Uang: restoran berpotensi menjadi pabrik uang, karena dapat meraih 

keuntungan yang tinggi jika bisnis restoran mengalami kesuksesan. 

2. Pemilik modal dapat membeli restoran khususnya perusahaan kecil. 

3. Restoran merupakan tempat untuk berosialisasi, dengan maksud 

memenuhi kebutuhan orang-orang yang memelurkan sosialisasi tinggi. 

4. Banyak orang bergerak di bidang restoran karena lingkungan kerja 

yang selalu berubah-ubah dan perubahan itu terjadi secara konstan. 

5. Tantangan: dalam membuat sebuah bisnis itu tidak luput dari adanya 

sebuah tantangan untuk orang yang berkompetif. Selalu ada cara baru 



dalam memberikan pelayanan, design baru, jenis makanan baru, dan 

cara baru dalam sebuah pemasaran, promosi, dan merchandising. 

6. Orang mempelajari suatu keahlian atau cara hidup, akan menjadi suatu 

kebiasaan. Kebiasaan dapat membuat seseorang terpaku pada gaya 

hidup. 

7. Gaya hidup orang yang senang dengan makan, tentunya akan 

mengetahui restoran tersebut terletak dimana dan perbedaan harga 

yang ada. 

8. Banyak orang bergerak di bidang restoran karena mereka memiliki 

lebih banyak waktu. Restoran menyediakan flesibilitas interaksi sosial 

dan menarik. 

9. Kesempatan untuk mengekspresikan diri: pemilik restoran dapat 

dikatakan sebagai produser dari sebuah theater. Dia menulis naskah, 

memberikan peran, mengatur keadaan tempat, dan bintang di acaranya 

sendiri. 

Dari teori menurut Walker dapat disimpulkan bahwa banyak orang mulai 

berbisnis di bidang restoran karena beberapa alasan, yaitu berpotensi besar 

dalam meraih keuntungan setinggi-tingginya, menjadikan bisnis tersebut 

sebagai tantangan untuk pebisnis, dan mengekspresikan buah pemikiran dari 

pemilik bisnis dalam bentuk sebuah restoran dengan konsep yang dia inginkan. 

Kuningan merupakan daerah administrasi yang didukung dengan adanya 

perusahaan-perusahaan yang berdiri dan terus bertambah sehingga daerah 

tersebut dikenal akan kesibukannya. Mayoritas penduduk DKI Jakarta yang 

bekerja di daerah Kuningan sangat sibuk dengan rutinitas yang mereka lakukan 



setiap hari,  oleh karena itu mereka membutuhkan sebuah tempat yang nyaman 

untuk melepas lelah sebelum kembali ke rumah, salah satu tempatnya ialah bar. 

Di tempat tersebut pelanggan dapat bersantai sambil menikmati makanan dan 

minuman yang tersedia. Selain itu, mayoritas industri bar juga menawarkan 

berbagai hiburan yang dapat menjadi sarana bersosialisasi bersama teman 

maupun rekan kerja. Terdapat kendala bahwa industri yang menawarkan 

produk makanan dan minuman ini sudah banyak dibangun sebelumnya di 

daerah Kuningan. Walaupun memiliki pesaing yang cukup banyak, diyakini 

bahwa rencana bisnis ini memiliki keunikan tersendiri yang dapat membuat 

para pelanggan tertarik untuk mencoba sekaligus menjadi loyal. Rencana bisnis 

yang akan dibuat adalah Red Wood Bar dimana tempat ini mengutamakan 

pada penyediaan minuman dan pelayanan yang menarik juga berkualitas. 

Fasilitas yang disajikan berupa suasana, pencahayaan, furniture dan musik 

yang mendukung suasana agar para pelanggan dapat bersantai dan menikmati 

fitur yang ada. 

Red Wood Bar akan dibangun di Kuningan yang memiliki lokasi strategis 

dan dekat dengan perkantoran, diharapkan para karyawan kantor yang lelah 

setelah menyelesaikan pekerjaannya dan tidak mau mengalami kepadatan di 

jalan raya dapat bersantai sejenak di Red Wood Bar. 

 

B. Tujuan Studi Kelayakan 

Studi kelayakan bisnis ini memiliki 2 tujuan, yaitu tujuan utama (major 

objective) dan sub tujuan (minor objective). Tujuan utama pada studi kelayakan 

ini adalah : 



1. Untuk mengetahui apakah studi kelayakan bisnis ini dapat diterima dan 

terealisasikan. 

2. Mendapatkan modal dari bank agar studi kelayakan ini dapat 

terealisasikan. 

3. Kesempatan untuk mengekspresikan diri. 

Selain tujuan utama, terdapat beberapa sub tujuan untuk mendukung studi 

kelayakan ini, yaitu : 

1. Mengurangi tingkat pengangguran dengan menyediakan lapangan 

kerja bagi masyrakat jika studi kelayakan ini telah terealisasikan. 

2. Mendapatkan keuntungan bila proyek bisnis ini. 

  

C. Metodologi 

Dalam perencanaan bisnis yang dibuat, diperlukan berbagai data dan 

informasi untuk melengkapi analisis kelayakan bisnis tersebut. Terdapat 2 

teknik pengumpulan data yang digunakan untuk menyusun studi kelayakan 

bisnis ini, yaitu data primer dan data sekunder. Menurut Sekaran (2010: 64) 

adalah 

      “Data can be obtained from primary or secondary sources. Primary data refer to 

information obtained first hand by the reseacher on the variables of interest for the 

specific purpose of the study. Secondary data refer to information gathered from 

sources that already exist.” 

  Dari penjelasan diatas diketahui bahwa sumber data dapat diperoleh dari 

sumber utama dan sumber kedua. Data utama berupa informasi yang 

didapatkan secara langsung oleh peneliti tentang variabel khusus dari sebuah 

penelitian. Data kedua berupa informasi yang didapatkan dari sumber yang 



sudah ada sebelumnya. Untuk memperoleh sebuah informasi tersebut dapat 

dilakukan dengan berbagai cara, yaitu: 

1. Data Primer 

Menurut Sekaran dan Bougie (2010: 180) data primer adalah 

              “data primer refer to information obtained first-hand by the researcher on the 

variables of interest for the specific purpose of the study." 

Pengertian data primer diatas adalah sebuah informasi yang didapat dari 

tangan pertama oleh seorang peneliti dengan tujuan sebuah studi. 

a. Metode Survei dengan Kueisioner 

Data primer ini menggunakan metode survei dengan kueisioner untuk 

mendapatkan beberapa informasi. Kueisioner adalah sejumlah 

pertanyaan tertulis yang dibuat dan reponden menjawab. Terdapat 2 

jenis kueisioner yang digunakan dalam pengumpulan informasi, yaitu 

personal administered questionnaires dan mail questionnaires. 

Personal administred questionnaires adalah kueisioner yang 

penyebarannya secara langsung diberikan oleh peneliti kepada 

responden dan jenis kueisioner ini tidak membutuhkan waktu yang 

lama dalam pengumpulan jawaban. Mail questionnaires adalah 

kueisioner yang penyebarannya dikirim kepada responden melalui e-

mail sehingga survei mencakup wilayah geografis yang luas, namun 

kelemahan dari mail questionnaires ini adalah tingkat pengembalian 

yang rendah. Dalam proyek bisnis ini hanya digunakan personal 

administered questionnaire dan sebanyak 150 kueisioner akan 

diberikan secara langsung pada responden yang berada di daerah 

Kuningan. 



b. Observasi Langsung 

Observasi akan dilakukan pada usaha sejenis yang menjual minuman 

alkohol, beer, dan wine yang berada di sekitar daerah Kuningan. Hal 

tersebut dilakukan untuk menambah informasi yang berguna sehingga 

dapat diketahui apakah bisnis ini dapat berjalan dengan baik dan dapat 

berrsaing dengan bisnis yang sejenis maupun tidak sejenis di daerah 

tersebut. 

2.    Data Sekunder 

Menurut Sekaran dan Bougie (2010: 180) data sekunder adalah 

“Secondary data refer to information gathered from sources that already exist.” 

Dari pengertian diatas dketahui bahwa seorang peneliti dapat mendapatkan 

sebuah informasi dari data yang sudah ada sebelumnya. Hal tersebut 

dilakukan untuk menambah keakuratan data yang telah dikumpulkan 

dalam proses pembuatan studi kelayakan bisnis ini. Data sekunder ini 

diperoleh dari berbagai sumber seperti studi laporan kelayakan bisnis 

terdahulu, internet, buku, selain itu data juga didapat dari Badan Pusat 

Statistik (BPS).  

 

D. Tinjauan Konseptual Mengenai Bisnis Terkait 

1. Sejarah Bar 

 Menurut Katsigris, Porter, dan Thomas (2003 : 8)  Kata bar berasal dari 

barrier yang merupakan tempat untuk bersosialisasi, bertukar pikiran, dan 

menikmati hidup. Barrier memiliki arti dalam bahasa indonesia yaitu 

penghalang, yang dimaksudkan bahwa tamu yang datang untuk membeli 



dan menikmati minuman yang disajikan oleh seorang bartender, dibatasi 

oleh penghalang yang biasa dikenal sebagai bar counter. Bar counter adalah 

meja panjang yang membatasi dua ruangan, dimana seorang bartender 

bekerja berhadapan langsung dengan para pelanggan yang sedang duduk 

santai sambil menikmati minuman yang disajikan. 

2. Pengertian Bar 

Menurut Dayton (2009: 56) bar adalah:  

     “A bar is an establishment that serves alcoholic drinks  beer, wine, cocktails, and 

mocktails  for consumption on the premises” 

Menurut pengertian di atas, bar adalah suatu usaha yang melayani segala 

jenis minuman berupa minuman beralkohol  seperti beer, wine, mocktail, 

dan cocktail untuk dapat dikonsumsi. 

Menurut Andrews (2009: 258) bar adalah: 

     “A bar is a facility that dispenses alcoholic beverages and cocktails; and non-

alcoholic refreshing drinks and mocktails (non-alcoholic cocktails).” 

Pengertian di atas adalah bar sebuah fasilitas yang menjual minuman 

beralkohol dan cocktails; dan minuman non-alkohol yang menyegarkan dan 

mocktails (non-alcoholic cocktails). 

Dari 2 pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa bar adalah sebuah usaha 

yang melayani penjualan minuman beralkohol termasuk beer, juga 

cocktails; dan minuman non-alkohol yang menyegarkan dan mocktails 

(non-alcoholic cocktails). 

3. Jenis Bar 

Penempatan bar yang berbeda juga memiliki nama yang berbeda juga pada 

sebuah bar. Di Amerika, tempat yang menjual minuman beralkohol dan non 



alkohol disebut bar. Di Inggris tempat tersebut dinamakan pub, yang 

merupakan kepanjangan dari Public House. Menurut Walker (2009: 180) 

terdapat beberapa jenis bar, yaitu : 

a. Lobby bar: jenis bar ini berada di sebuah lobby dari hotel, dan 

dahulunya dipopulerkan oleh Conrad Hotel untuk meningkatkan 

pendapatan dari hotel tersebut. 

b. Restaurant bar: secara umum, bar ini berada jauh dari lobby hotel dan 

menyediakan holding area untuk restoran. 

c. Catering and banquet bar: bar yang dibuat secara khusus untuk 

membantu departemen katering dan banquet yang ada di hotel. 

d. Pools bar: bar yang berada di dekat dengan kolam renang, bar ini sangat 

popular di resort hotel dimana tempat ini menyediakan segalam jenis 

minuman exotic. 

e. Mini bar: bar ini disebut juga dengan honor bar. Bar ini berbentuk kecil 

dan berada di kamar tamu. 

f. Night clubs: bar yang menyediakan pelayanan dan entertainment pada 

malam hari. Bar ini menyediakan segala macam minuman dan 

entertainment berupa disk jockey dan bar itu sendiri. 

g. Sports bar: bar ini sangat popular di dunia industri perhotelan dimana 

tempat tersebut menyediakan bermacam jenis permainan seperti kolam 

renang, sepak bola, bar basketball, dan juga menyediakan program 

televisi tentang sport event untuk mendukung suasana dari bar ini. 

 

 



4. Cocktail dan Mocktail 

     Cocktail memiliki dasar dalam pembuatannya, hal tersebut sudah ada 

sejak dahulu dimana pada awal abad 1900, seorang pengungsi dari Santo 

Domingo bernama Antonie Amedee Peychaud membuka sebuah toko obat. 

Antonie sering berkumpul bersama teman-temannya dan orang kota sekitar, 

dan dia menawarkan tamunya Dominican drinks yang dibuat dari herbal 

liquer (terbuat dari bermacam-macam tanamanan, gula, dan aroma). Dia 

menggunakan alat pengukur spesial yang terkenal di Prancis, yaitu 

Coquetier). Tamu-tamunya yang berasal dari Inggris menamai minumannya 

cocktei, yang akhirnya terkenal dengan nama cocktail (Salvatino, 2006: 16). 

5. Beer 

Beer menurut Lipinski, Bob, Kathie (2008: 181) adalah : 

        “a generic term for all alcoholic beverages that are fermented and brewed from 

malted barley, hops, water, and yeast. Other starchy cereals, such as corn, and rice, 

may also be used where legal.” 

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa beer adalah minuman 

beralkohol yang melalui proses fermentasi dan brewing dengan bahan biji 

gandum, hops (tanaman berbentuk kerucut dan memiliki rasa pahit), air dan 

ragi (menguraikan molekul-molekul menjadi molekul alkohol dan 

karbondioksida). Bahan gandum-ganduman lainnya yang dapat digunakan 

adalah jagung dan beras. 

Selain itu beer juga dapat terbuat dari jagung dan beras. Beer mengandung 

tidak lebih dari 6% alkohol, air, CO2, mineral dan asam-asaman dan dapat 

disajikan atau dijual dalam botol, kaleng atau barrel. 

Menurut Katsigris, Porter, dan Thomas (2003: 272) terdapat beberapa jenis 

dari beer, yaitu sebagai berikut: 



a. Lager beer: lagern (bahasa Jerman) artinya store atau gudang. 

Pembuatan lager beer ini memerlukan penyimpanan dalam jangka 

waktu yang lama karena lambatnya proses fermentasi. Beer tidak stabil 

jika disimpan pada musim panas, dan akan stabil jika disimpan pada 

musim dingin karena ragi tenggelam ke dasar tangki. Lager beer ini 

memiliki beberapa jenis, yaitu : 

1) Pilsner: nama beer ini diambil dari sebuah desa, yaitu Pilsen 

(Republik Ceko). Rasa dari beer ini adalah lively, ringan, kering, 

light-bodied, berwarna amber, thirst-quenching liquid. 

2) Malt liquors: adalah jenis dari larger beer yang mempunyai kadar 

alkohol lebih besar dari pilsner. Hal tersebut dikarenakan terdapat 

tambahan enzim untuk meningkatkan proses fermentasi. 

3) Bock beer: rasa dari beer ini adalah keras, mempunyai warna hitam 

dan mengandung alkohol yang tinggi. Selain itu beer ini memiliki 

ciri lain yaitu full, malty, dan manis. Beer ini salah satu dari sedikit 

jenis beer yand dibuat dengan proses pengumuran. 

4) Steam beer: beer ini berasal dari Amerika dan satu-satunya beer 

yang tidak diproduksi di Eropa. Pembuatannya menggunakan 

kombinasi dari bottom fermentation dari larger beer dan higher-

fermenting temperatures dari ale. 

b. Ales: beer ini mempunyai karakteristik rasa dari buah yang mengalami 

proses cepat, penghangatan, dan proses top-fermentation, pada suhu 60  

sampai 70 derajat Farenheit. Karakteristik lainnya yang dimiliki oleh 

ales adalah more body, lebih hops flavor, pahit, dan lebih banyak 



mengandung alkohol daripada larger beer. Beer ini dibuat dengan suhu 

hangat dan dikonsumsi pada suhu temperatur atau very light chill. Ales 

memiliki beberapa jenis, yaitu : 

1) Bitter: beer ini berwarna tembaga dan mengandung alkohol yang 

sedikit, diminum menggunakan botol berukuran pint dan familiar di 

negara Inggris. 

2) Porter: beer ini berkarakteristik pekat, mempunyai rasa bittersweet 

brew, dan dibuat di United States. Warna coklat pekat ini 

disebabkan oleh proses roasting dari unmalted barley. 

3) Stout: beer ini memiliki karakteristik yaitu fuller-flavored, aromatik, 

berwarna gelap, dan mempunyai alkohol yang tinggi. Terdapat 3 

jenis dari stout, yaitu sweet, dry, dan imperial. 

c. Hybrids: beer ini lebih dikenal dengan nama wheat beer atau white bear. 

Beer ini dapat dibuat melalui proses dari lager atau ale. Terdapat 2 jenis 

dari hybrids beer ini, yaitu : 

1) Lambic beer: jenis beer ini memiliki karakteristik kering dan tart. 

Pembuatannya menggunakan tambahan buah-buahan agar dapat 

menjadi refreshing summer beers. 

2) Blonde beers: nama dari beer ini sesuai dengan karakteristik 

warnanya yaitu light color. Selain itu, beer ini memiliki 

karakteristik sedikit mengandung alkohol, dan sedikit hop bitterness 

daripada pilsner dan ales. Pembuatan beer ini hanya menggunakan 

barley dan sedikit wheat. 

 



6. Wines 

Menurut Andrews (2009: 167) wine adalah: 

“Wine is an alcoholic beverage obtained by fermenting the juice of freshly gathered 

grape in the district of origin according to local customs and tradition” 

Dari pengertian di atas, wine adalah minuman beralkohol yang dihasilkan 

dari proses fermentasi anggur yang di kumpulkan di sebuah wilayah 

menurut adat istiadat dan tradisi lokal.  

Wines merupakan salah satu contoh minuman yang mengandung alkohol 

dan dalam pembuatannya mengalami proses fermentasi. Bahan dari wines 

ini adalah anggur dan ragi yang berperan sebagai pengubah molekul dari 

anggur tersebut. Wines menurut Chon dan Maier (2010: 279) dapat 

diklasifikasikan menjadi beberapa jenis menurut warnanya, yaitu : 

a. Tables wines: jenis ini adalah yang paling sering diskonsumsi oleh 

masyarakat, disebabkan karena memiliki karakteristik rasa dry. Red 

wines ini dikonsumsi dengan temperatur ruangan antara 63 derajat dan 

66 derajat farenheit, sedangkan white wines dikonsumsi pada suhu 40 

derajat hingga 50 derajat farenheit. 

b. Sparkling wines: jenis ini memiliki kandungan karbondioksida, yang 

secara natural diproduksi atau secara mekanik diinfuse. Sparkling wine 

mempunyai nama lain yaitu champagne, nama tersebut diambil dari 

sebuah profinsi di Prancis. 

c. Fortified wines: wine dengan tambahan brandy atau wine alcohol 

sehingga menciptakan sebuah wines dengan kandungan alkohol yang 

tinggi. 



d. Flavored wines: wine jenis ini dibuat dengan tambahan rasa 

didalamnya. Rasa yang ditambahkan biasanya berasal dari buah atau 

tumbuhan. Vermouth adalah jenis dari white wine yang diberi rasa dari 

tumbuhan. 

7. Jenis Menu 

Menu Menurut Lilicrap (2002: 6) adalah: 

     “Menu is the statement of food and beverage item available or provided by 

food establishments primarily basaed on consumer demand and designed to 

achieve organizational objectives.” 

Definisi diatas berarti menu merupakan pernyataan dari makanan dan 

minuman yang ada atau disediakan oleh lembaga makanan berdasarkan 

pada permintaan konsumen dan didesain untuk mencapai tujuan dari 

organisasi. 

Terdapat jenis-jenis menu menurut Lilicrap, Cousins, and Smith (2002: 

67) yaitu: 

a. Table d’hote menu 

Table d’hote menu memiliki kriteria dimana makanan yang disusun 

lengkap dengan harga jualnya, pilihan makanan, minuman atau jenis 

hidangan yang tersedia pada waktu tertentu. 

b. A la carte menu 

A la carte menu memiliki kriteria dimana pilihan menunya lebih 

bervariasi, dan harga untuk setiap menu bervariasi dan terdapat waktu 

tunggu sebelum menghidangkan makanan. 

8. Penggabungan Konsep 

Studi kelayakan yang akan dibuat adalah sebuah bar yang 

memprioritaskan dalam menyediakan minuman beralkohol maupun 



minuman non-alkohol, selain itu terdapat produk makanan yang 

disediakan bagi para pelanggan yang lapar. Nama bar yang direncanakan 

adalah Red Wood Bar; kata Red Wood yang artinya kayu merah ini 

diambil dari nama hutan lindung di negara bagian California, Amerika 

Serikat. Sesuai dengan konsep hutan yang direncanakan, bar ini akan 

dibuat dengan suasana hutan. Fitur pencahayaan dan musik diatur 

sedemikian rupa agar dapat mendukung suasana dan sesuai dengan 

konsepnya. Red Wood Bar akan dibangun di daerah Kuningan dimana 

daerah tersebut adalah pusat perkantoran dan pegawai kantor adalah target 

utama dari bar ini, sedangkan penduduk yang tinggal di Jakarta Selatan 

adalah target pendukung. Faktor pendukung lainnya adalah terus 

bertambahnya gedung dan kantor yang membuat daerah Kuningan 

semakin padat, sehingga lalu lintas menjadi macet pada waktu jam pulang 

kerja. Faktor padatnya lalu lintas pada jam pulang kerja tersebut 

menjadikan salah satu peluang bagi bar yang akan direncanakan. 

      Red Wood Bar dikategorikan sebagai Night Clubs dimana para tamu 

dapat bersantai sambil menikmati makanan dan minuman dengan kerabat 

ataupun rekan kerja, dan didukung dengan fitur musik agar mendukung 

suasana dan tidak terlalu mengganggu para tamu yang sedang berkumpul. 

Selain itu terdapat fitur pencahayaan dibuat agak redup menyesuaikan 

konsep hutan, agar tamu dapat merasakan suasana seperti di hutan yang 

tenang. Untuk mendukung konsepnya, furniture akan dibuat dengan 

menggunakan bahan alami seperti kayu, batu, dan dedaunan.  



      Manu yang terdapat di Red Wood Bar termasuk dalam kategori a la 

carte menu dimana setiap menu hidangan makanan maupun minuman 

memiliki harga yang bervariasi. Produk minuman yang ada di Red Wood 

Bar yaitu minuman beralkohol maupun non-alkohol, dari coctail, beer, 

wine, champagne, hingga moctail. Bar ini akan menyediakan minuman 

yang berkualitas dan menarik dengan menyesuaikan konsep dari hutan itu 

sendiri. Minuman yang menarik dan unik tersebut akan dibuat dengan 

bahan-bahan alami seperti sayuran, buah, dan dedaunan. Untuk minuman 

beer, Red Wood Bar akan menyediakan beer lokal maupun dari luar negri 

yang sudah beredar di Indonesia. Selain itu, terdapat wine dan champagne 

yang akan disediakan dengan berbagai macam jenis dan rasa untuk dapat 

memenuhi kebutuhan dari pelanggan. 




