
BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A. Gagasan Awal  

Dewasa ini, di Jakarta bisnis restoran sangatlah berkembang pesat. 

Banyak orang yang berlomba untuk membuat bisnis ini karena potensi yang 

diberikan sangat menjanjikan. Menurut Walker (2009: 202), restoran 

merupakan bagian penting yang ada bagi manusia sebagai lifestyle sehari-hari 

karena manusia adalah makhluk sosial sehingga memerlukan waktu untuk 

bersosialisasi seperti tempat makan dan minum. Restoran menawarkan 

tempat untuk bersantai baik bersama keluarga, teman maupun kolega sebelum 

melanjutkan kegiatan-kegiatan selanjutnya.  

TABEL 1 

Perkembangan Usaha di DKI Jakarta Tahun 2010-2011  

dan Triwulan I Tahun 2011-2012 

 
Lapangan Usaha    2010 2011   Triwulan I  
        2011 2012 
Pertanian     0,1 0,1 0,1 0,1 
Pertambangan dan Penggalian   0,4 0,5 0,5 0,5 
Industri Pengolahan    15,7 15,5 15,7 15,6 
Listrik, Gas dan Air Bersih   1 1 1 1 
Konstruksi     11,4 11,5 11,4 11,3 
Perdagangan, Hotel dan Restoran  20,7 20,9 20,7 20,9 
Pengangkutan dan Komunikasi   10,2 10,3 10,2 10,4 
Keuangan, Real Estat dan Jasa Perusahaan 27,7 27,5 27,9 27,6 
Jasa-jasa     12,7 12,6 12,6 12,7 
Total        100 100 100 100 
Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta 

Berdasarkan data diatas, selama tahun 2010 dan 2011, tiga besar usaha 

yang mendominasi perekonomian DKI Jakarta adalah keuangan, real estat 

dan jasa perusahaan, perdagangan, hotel dan restoran dan juga industri 



pengolahan. Untuk sektor perdagangan, hotel dan restoran termasuk dalam 

sektor yang mengalami kenaikan.  

TABEL 2 

Perkembangan Usaha Restoran / Rumah Makan di Jakarta 

 Tahun 2009 – 2010 

 
2009 2010 Pertumbuhan(%) 

1311 1359 3.66 

Sumber : Badan Pusat Statisik (2010) 

Dari tabel di atas bisa dilihat bahwa adanya pertumbuhan industri 

rumah makan atau restoran yang meningkat 3,66% dari tahun ke tahun 

sehinggadapat dilihat bahwa industri rumah makan atau restoran memiliki 

potensi bisnis yang sangat besar. Peningkatan ini salah satunya disebabkan 

oleh kesibukan banyak orang yang akhirnya kesibukan ini akan menimbulkan 

suatu kebiasaan yang baru di mana orang-orang tidak sempat lagi makan di 

rumah dan secara tidak langsung memaksa mereka untuk makan di luar 

rumah.   

Restoran suki ini dipilih karena merupakan salah satu makanan yang 

memiliki sifat kebersamaan yang tinggi karena dimasak di dalam satu panci 

yang sama dan dimakan secara bersamaan ketika sudah matang. Tidak hanya 

faktor kebersamaan saja, tetapi pemilik juga ingin membuka restoran suki 

yang baik bagi kesehatan konsumennya. Menurtu Walker (2009: 204),  tiga 

dari empat orang sudah menyadari pentingnya mengkonsumsi makanan yang 

sehat dan orang-orang juga lebih memilih restoran yang menawarkan 

makanan dan minuman yang baik bagi kesehatan. Restoran ini direncanakan 

berlokasi di Sunter, Jakarta Utara. Lokasi ini dipilih karena di lokasi tersebut 



belum ada restoran suki dan merupakan lokasi yang strategis karena banyak 

perumahan di sekitarnya. Sedangkan untuk target pasarnya adalah untuk 

semua kalangan. 

Saat ini, shabu-shabu atau istilah suki sudah tidak asing lagi. Sudah 

banyak restoran suki yang hadir di Jakarta. Menurut Firestone (2008: 153) 

dan Slack (2001: 90), sejarah shabu-shabu dimulai dari daerah Cina. Secara 

tradisional, shabu-shabu akan dimasak di dalam sebuah panci kecil yang 

dimasak di atas api. Shabu-shabu adalah makanan berupa irisan sangat 

tipis daging sapi yang dicelup ke dalam panci khusus berisi air kaldu yang 

diletakkan di atas meja makan, dan dicelupkan di dalam kuah untuk beberapa 

kali sebelum dimakan bersama saus yang mengandung wijen. Di dalam panci 

biasanya juga dimasukkan sayur-sayuran dan tahu. Selain irisan sangat tipis 

daging sapi, daging lain yang bisa dimakan secara shabu-shabu misalnya 

daging ayam, daging domba, ikan fugu, gurita dan ikan kakap.  

 

B. Tujuan Studi Kelayakan 

Tujuan dari studi kelayakan bisnis ini adalah untuk mengetahui apakah 

bisnis restoran suki ini layak untuk didirikan atau tidak.  

Tujuan utama dari studi kelayakan bisnis Restoran Gyo Suki ini adalah: 

1. Memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang food and beverage 

yang sudah menjadi lifestyle saat ini.   

http://id.wikipedia.org/wiki/Makanan_Jepang
http://id.wikipedia.org/wiki/Daging_sapi
http://id.wikipedia.org/wiki/Saus
http://id.wikipedia.org/wiki/Wijen
http://id.wikipedia.org/wiki/Sayuran
http://id.wikipedia.org/wiki/Ayam
http://id.wikipedia.org/wiki/Domba
http://id.wikipedia.org/wiki/Fugu
http://id.wikipedia.org/wiki/Gurita
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Ikan_kakap&action=edit&redlink=1


2. Menghadirkan restoran suki yang terjangkau karena adanya 

pandangan masyarakat tentang restoran suki merupakan makanan 

mahal atau diperuntukan bagi kalangan menengah ke atas. 

Sub tujuan dari studi kelayakan bisnis Restoran Gyo Suki ini adalah: 

1. Mengetahui tingkat kelayakan studi kelayakan bisnis ini. 

2. Memperkecil resiko penanaman modal bagi investor ke depannya. 

3. Menciptakan lapangan kerja baru. 

 

C. Metodologi  

Pengumpulan data merupakan suatu aspek yang sangat penting dalam 

upaya menghasilkan studi kelayakan bisnis yang akurat dan dapat dipercaya. 

Data yang digunakan untuk dianalisa haruslah valid dan reliable.  

Menurut Worthen, Borg dan White (1993), valid adalah: 

The degree to which they accomplish the purpose for which they are being 

used. 

 

Jadi, valid adalah sejauh mana sebuah data mencapai sebuah tujuan 

awal yang diinginkan. Suatu tes dapat dikatakan valid apabila tes tersebut 

dapat mengukur apa yang hendak diukur.  

Sedangkan menurut Worthen, Borg dan White (1993), reliable adalah: 

The measure of how stable, dependable, trustworthy, and consistent a test is in 

measuring the same thing each time. 

 Jadi, reliable adalah serangkaian pengukuran atau serangkaian alat 

ukur yang memiliki konsistensi bila pengukuran yang dilakukan dengan alat 

ukur itu dilakukan secara berulang kali. Dengan kata lain, tes reabilitas adalah 



tingkat konsitensi suatu tes, yakni sejauh mana suatu tes dapat dipercaya 

untuk menghasilkan skor yang konsiten, relatif tidak berubah walaupun 

dilakukan tes berulang kali pada situasi yang berbeda-beda. Teknik 

pengumpulan data yang akan digunakan untuk Restoran Gyo Suki adalah : 

1. Data Primer 

Menurut Sekaran dan Bougie (2010: 37), data primer adalah:  

Such data gathered for reseach from the actual site of occurrence of events.  

 

Menurut Sekaran dan Bougie (2010: 197), kuisioner adalah: 

A formulated written set of questions to which respondents record their 

answers, usually within rather closely defined alternatives. 

 

Pengumpulan data dengan menggunakan metode kuisioner ini 

dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi langsung dari 

masyarakat mengenai tingkat ketertarikan masyarakat terhadap 

Restoran Gyo Suki. 

2. Data Sekunder 

Menurut Sekaran dan Bougie (2010: 37), data sekunder adalah: 

Data gathered through such existig sources. 

Data sekunder digunakan dengan tujuan untuk melengkapi data 

sekunder yang sudah ada dan diperoleh secara tidak langsung dari 

sumbernya. Data sekunder bisa di dapat melalui majalah, koran, data 

online, internet, dan lain-lain. 

 

 



D. Tinjauan Konseptual Mengenai Bisnis Terkait 

Menurut Ninemier dan Hayes (2006:11),  restoran adalah: 

Restaurant is a for-profit food service operation whose primary business 

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

guests. 

 

Jadi, restoran adalah sebuah layanan jasa yang memberikan layanan 

dalam bentuk makanan yang mencari keuntungan untuk bisnisnya yang 

menjual makanan dan minuman untuk konsumennya. Restoran di berbagai 

jenisnya memiliki sejarah yang sangat panjang dan tentunya restoran akan 

terus menyajikan makanan dan minuman. 

 Awalnya bisnis restoran mulai muncul ketika perang dunia kedua 

dimana banyak orang Amerika baik laki-laki maupun perempuan pergi 

berperang dan bekerja. Makanan mereka disediakan dari tempat mereka 

bekerja atau di dalam tempat militer. Perubahan kebiasaan makan terjadi 

karena adanya orang-orang yang memiliki penghasilan lebih untuk makan di 

restoran dan karena adanya orang-orang yang tidak pernah makan di restoran 

umum dan mereka menyukai pengalaman baru tersebut. Perang dunia kedua 

merupakan suatu periode dimana makan diluar rumah merupakan suatu 

kebiasaan baru yang dinikmati oleh jutaan orang dan merupakan kebutuhan 

bagi jutaan orang lainnya. hal penting lainnya adalah adanya peningkatan 

pendapatan di dalam keluarga karena wanita juga bekerja. Semakin besar 

jumlah pendapatan, semakin besar juga kemungkinan untuk makan di luar 

rumah. 

Dengan kesibukan yang terus meningkat dari hari ke hari dan lifestyle 

yang berubah menjadikan banyak pebisnis yang memulai bisnis restoran 



mereka dengan layanan dan jenis restoran yang berbeda agar menonjol 

dibandingkan restoran lainnya.  

Jenis-jenis restoran menurut Powers dan Barrows (2009): 

a. Quick-Service Restaurant 

Quick-service restaurant merupakan restoran yang menyediakan 

makanan cepat saji. Tipe restoran ini merupakan tipe restoran yang 

mempersingkat waktu penyajian makanan dan biasanya 

layanannya juga merupakan layanan self-service. 

b. Midscale Restaurant 

Midscale restaurant sebenarnya agak mirip dengan quick-service 

restaurant. Bedanya adalah midscale restaurant tidak secepat 

quick-service restaurant dan penyajian makanannya juga 

membutuhkan waktu lebih lama. 

1) Family Restaurant 

Jenis family restaurant ini menggunakan table service atau 

menggunakan meja untuk makan. Family restaurant ini 

biasanya menyediakan makan pagi hingga makan malam. 

Menu yang ditawarkan juga banyak dan tetap cepat dalam 

penyajian makanan. 

2) Cafetaria and Buffet 

Cafetaria biasanya menyediakan makanan-makanan ringan 

dan menunya juga tidak banyak. Cafetaria juga tidak 

menyediakan minuman beralkohol. Biasanya cafetaria 

menonjolkan desain interior yang menarik dan nyaman bagi 



konsumennya. Sedangkan buffet adalah restoran yang 

menyediakan makanan yang relatif banyak dan konsumen bisa 

memilih sendiri makanan yang sudah disediakan. 

3) Other Midscale Restaurant 

Other midscale restaurant ini biasanya hanya memiliki menu 

yang terbatas, produksi lebih efisien, layanan yang terbatas, 

dan harga yang ditawarkan relatif rendah. Contoh dari other 

midscale restaurant adalah pizza dan seafood. 

a) High-Check-Average Restaurant 

High-check-average restaurant merupakan restoran yang 

mempunyai target market kelas menengah ke atas karena 

harga makanan yang relatif mahal dan tentunya 

menyediakan makanan dengan kualitas dan rasa yang sudah 

terjamin. 

b) Casual Restaurant 

Casual restaurant merupakan restoran yang menyediakan 

makanan dengan harga yang terjangkau dan memiliki 

suasana yang nyaman. Casual restaurant terbagi menjadi: 

1) Speciality Restaurant 

Speciality restaurant menyediakan makanan yang 

disesuaikan dengan spesialisasi dari restoran tersebut.  

2) Ethnic Restaurant 

 Ethnic restaurant merupakan restoran yang 

menyediakan makanan, layanan, dan desainnya  



disesuaikan dengan tipe masakan yang disediakan. 

Contohnya seperti restoran China, Jepang, India, 

Indonesia, dan sebagainya. 

3) Eatertainment  

Eatertainment merupakan sebuah restoran yang 

menyediakan hiburan bagi konsumennya. Rasa 

makanan tidak begitu diutamakan di jenis restoran ini 

karena daya tarik utamanya adalah konsep restoran 

yang ada. 

Jenis-jenis pelayanan makanan dan minuman di restoran dapat 

dibedakan menjadi empat macam, yaitu: 

1) Table service 

Table service merupakan suatu sistem pelayanan dimana tamu 

duduk di kursi menghadap meja makan, kemudian makanan dan 

minuman diantar dan disajikan. 

2) Counter service 

  Counter service merupakan suatu sistem pelayanan dimana para 

tamu datang, lalu duduk di counter yang telah disediakan. Ketika 

makanan dan minuman yang dipesan suda siap, maka makanan 

dan minuman tersebut akan disajikan di atas counter. Petugas 

yang menyajikannya bisa waiter, bisa juga chef-nya. Pelayanan 

jenis ini lenih praktis, hemat tenaga dan juga hemat waktu. 

 



3) Self service  

  Self service atau buffet service merupakan suatu sistem pelayanan 

restoran dimana semua makanan secara lengkap (dari appetizer 

hingga desert) telah tertata dan diatu di atas meja prasmanan. Para 

tamu secara bebas akan mengambil sendiri hidangannya sesuai 

selera. 

4) Carry out service 

Carry out service lebih dikenal dengan istilah take out service, 

dimana tamu datang untuk membeli makanan yang telah siap atau 

telah disiapkam terlebih dahulu, dibungkus dalam kotak untuk 

dibawa pergi. Jadi, makanan tidak dinikmati di tempat. 

Melihat jenis-jenis restoran dan pelayanan di atas, Restoran Gyo Suki 

ini termasuk dalam jenis Casual Restaurant (Speciality Restaurant) dan 

termasuk dalam jenis Table Service. Termasuk dalam jenis restoran ini karena 

menyediakan makanan suki yang berasal dari Jepang dan tentunya juga 

menggunakan desain yang bersuasana Jepang sebagai interiornya serta 

Restoran Gyo Suki juga menawarkan makanan dengan harga yang 

terjangkau. Sedangkan termasuk dalam jenis Table Service karena tamu akan 

duduk di meja yang telah disediakan dan waiter akan mengantar dan 

menyajikan makanan yang dipesan. 

Gagasan awal dari pendirian Restoran Gyo Suki adalah adanya 

keinginan pemilik untuk meningkatkan pariwisata di daerah Sunter, Jakarta 

Utara dengan membuka sebuah restoran yang mempunyai  nuansa Jepang 

yang menyediakan makanan shabu-shabu. Restoran ini akan dibagi dalam 



ruangan-ruangan (sekat) dan di dominasi dengan nuansa kayu yang akan 

memperkuat temanya.  

Pelanggan akan memilih sendiri makanan yang akan mereka konsumsi 

di multideck chiller yang disediakan dan akan dimasak di meja mereka 

masing-masing dengan bantuan waiter/waitress dengan menggunakan 

electric steamboat pot. Pelanggan juga dapat memilih dua rasa kuah, yaitu 

kaldu ayam dan tomyam. Tidak hanya rasa kuah yang dapat dipilih tetapi 

juga pilihan nasi, seperti nasi putih, nasi merah dan nasi goreng. Restoran ini 

juga akan menggunakan electric steamboat pot yang tentunya dapat 

mengurangi resiko kecelakaan yang terjadi dan tentunya lebih aman 

dibandingkan dengan menggunakan kompor gas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




