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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Gagasan Awal 

Peluang bisnis makanan dan minuman sedang berkembang pesat 

beberapa tahun belakangan ini, terutama di kota besar seperti Jakarta. Banyak 

sekali restoran, coffee shop, café, bar, dan dessert place dibuka untuk 

memenuhi keingingan masyarakat yang besar akan tempat untuk makan dan 

minum, Namun belakangan ini fungsi dari tempat-tempat seperti ini sudah 

berubah menjadi lifestyle, seperti tempat untuk bersosialisasi, bersantai, 

menikmati suasana, meeting point untuk urusan bisnis, dan lain sebagainya 

bagi sebagian besar masyarakat di Jakarta. Perkembangan ini membuat bisnis 

makanan dan minuman semakin menjamur. Menurut data dari Badan Pusat 

Statistik Kota Administrasi Jakarta Selatan, jumlah restoran/rumah makan 

pada tahun 2009 berjumlah 763, sedangkan pada tahun 2010 berjumlah 914. 

Hal ini membuktikan bahwa terjadi peningkatan pada jumlah usaha 

restoran/rumah makan sebesar 19,79%.  Melihat perkembangan pada jenis 

makanan dan minuman, menjadikan faktor utama pertimbangan dalam 

membuat rencana bisnis yang berhubungan dengan bisnis makanan dan 

minuman. Maka dari itu, muncul ide rencana bisnis yang akan dibuat adalah  

Le Rêve Dessert Bar untuk target pasar kelas menegah ke atas.  

Le Rêve Dessert Bar ini mempunyai konsep yang berbeda dengan 

dessert & bar dan belum pernah ada di Jakarta Selatan. Le Rêve merupakan 

dessert bar karena berfokus pada dessert, dimana para konsumen dapat duduk 

di sekitar bar dan melihat dessert tersebut dipersiapkan dan dibuat secara 
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langsung. Dessert yang ditawarkan oleh Le Rêve Dessert Bar ini merupakan 

campuran dari pastry dan buah. Selain itu, keunikan lainnya adalah dari 

tempatnya yang nyaman untuk bersantai dan bersosialisasi bersama teman, 

pasangan, dan rekan bisnis. Dessert bar ini menyediakan menu plated dessert, 

cakes, dan aneka jenis minuman sebagai pendukung. Di dalam Le Rêve 

Dessert Bar disediakan sofa bed untuk tamu yang ingin bersantai bersama 

teman atau pasangan dan juga bar stool untuk melihat pengerjaan plated 

dessert dan garnishing dessert. Jam operasional dari dessert bar ini dibagi 

menjadi dua, yaitu pada hari Senin – Jumat 10am – 1 am dan pada hari Sabtu 

– Minggu 10 am –  2am. 

Produk-produk yang ditawarkan oleh Le Rêve Dessert Bar adalah 

plated dessert dan cakes yang dibuat dari bahan-bahan berkualitas tinggi, 

seperti menggunakan cokelat couventure, buah-buahan organik, unsalted 

butter dan cream elle & vire dengan kadar lemak 38,1%, serta dilengkapi oleh 

minuman beralkohol (cocktail, beer, wine) dan minuman non alkohol 

(mocktail, mineral water, chocolate, tea and coffee). 

Le Rêve Dessert Bar direncanakan berlokasi di kawasan Rasuna 

Epicentrum, Jakarta Selatan, tepatnya di Epiwalk. Kawasan Rasuna 

Epicentrum ini merupakan kawasan yang sedang berkembang, mempunyai 

akses yang mudah dan dekat dari kawasan Kuningan dan Setiabudi yang 

merupakan daerah perkantoran dan embassy. Epiwalk sendiri merupakan 

pusat hiburan dan lifestyle yang mempunyai konsep semi-open yang 

menawarkan pengalaman yang unik dan berbeda. Banyak terdapat pengusaha 

muda dan kawula muda yang datang ke tempat makan dan minum di Epiwalk 
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karena letaknya yang dekat dengan perkantoran dan dapat menjadi tempat 

meeting point yang strategis. Selain itu, banyak kawula muda yang suka hang 

out di daerah ini hanya untuk mencari suasana berbeda untuk makan dan 

minum atau pun hanya untuk sekedar bersantai dan bersosialisasi. Idealnya 

bisnis ini akan dimulai pada kuarter awal tahun 2013. 

Nama Le Rêve Dessert Bar dipilih karena Le Rêve yang berasal dari 

bahasa Perancis mempunyai arti impian. Rencana bisnis ini merupakan impian 

yang ingin direalisasikan dari sang penulis. Jika imipian ini berhasil 

direalisasikan, nama Le Rêve menjadi pengingat bahwa ini merupakan impian 

yang dapat menjadi kenyataan. Selain itu Le Rêve Dessert Bar juga dipilih 

karena diharapakan tempat ini menjadi tempat impian bagi para pecinta 

dessert, karena dessert bar ini menawarkan konsep, produk, dan penyajian 

yang berbeda dan unik dari toko kue pada umumnya. 

B. Tujuan Studi Kelayakan 

  Studi kelayakan yang dilakukan terhadap usaha ini memiliki tujuan 

sebagai berikut: 

1. Tujuan Utama (Major Objectives) 

    Tujuan utama dari studi kelayakan yang dilakukan terhadap rencana 

bisnis ini, yaitu: 

a. Mendatangkan keuntungan bagi pemilik dan para investor, 

b. Menganalisa apakah rencana bisnis ini layak untuk dijalankan 

atau tidak, 

c. Menganalisa aspek-aspek yang mempengaruhi rencana bisnis ini, 

seperti aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis, aspek 



  4 

manajemen, serta aspek finansial.  

2. Sub Tujuan  (Minor Objectives) 

 Sub tujuan dari studi kelayakan ini adalah: 

a. Membantu membuka lapangan perkerjaan baru,  

b. Memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar, 

c. Membatu pemilik dan kreditur rencana bisnis ini untuk 

mengurangi risiko kerugian dalam penanaman modal. 

C. Metodologi 

 Dalam melakukan studi kelayakan bisnis, dibutuhkan metodologi 

dalam melakukan pengumpulan data. Metodologi berguna untuk 

menghasilkan data yang valid dan reliable. Data yang dipergunakan untuk 

mendukung analisis ini ada dua jenis, yaitu: 

1. Data Primer 

Menurut Sekaran & Bougie (2010: 180), data primer merujuk pada 

informasi yang diperoleh secara langsung oleh peneliti pada variabel 

kepentingan untuk tujuan khusus dari penelitian ini. Data primer dapat 

diperoleh melalui metode survei dengan kuesioner. Kuesioner ini bersifat 

diskriptif untuk mengetahui minat pasar dan informasi lainnya akan Le 

Rêve Dessert Bar. Kuesioner disebarkan kepada responden yang sudah 

disegmentasikan sesuai target dan lokasi dari Le Rêve Dessert Bar. 

Penyebaran kuesioner menggunakan salah satu tipe dari non probability 

sampling, yaitu convenience sampling. Metode ini memilih responden 

secara acak karena responden berada di tempat yang tepat pada waktu 

yang tepat, salah satu contohnya adalah pengunjung mal. 
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2. Data Sekunder 

Menurut Sekaran & Bougie (2010: 180), data sekunder adalah data yang 

informasinya diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada, seperti arsip-

arsip perusahaan, data yang telah dipublikasikan oleh pemerintah, analisis 

industri oleh media, website, internet, dan lain-lain. Selain itu, contoh 

lainnya adalah data dari BPS (Badan Pusat Statistik), buku-buku, karya 

ilmiah pihak lain sebagai referensi, dan media lainnya. 

D. Tinjauan Konseptual Mengenai Bisnis Terkait 

Berikut adalah beberapa hal yang berhubungan dengan rencara bisnis terkait: 

1. Pengertian Restoran 

Menurut Walker (2009: 202), restoran adalah: 

Restaurants are a vital part our everyday lifestyles; because we are a society 
on the go, we patronize them several times a week a socialize, as well as eat and 
drink. Restaurants offer a place to relax and enjoy the company of family, friends, 
colleagues, and business associates, to restore our energy level before heading odd 
to the next class or engagement. 

 
2. Penggolongan dan Klasifikasi Restoran 

Menurut Chon dan Maier (2010: 202), restoran terbagi atas beberapa 

macam kategori, yaitu: 

a. Fine Dining 

Fine dining restaurant merupakan restoran yang memiliki tingkat tata 

meja yang tinggi, perabotan makan dan minum yang lengkap, 

dekorasi serta makanan yang terlihat mahal. Biasanya tata meja dalam 

restoran ini menggunakan taplak meja berwarna dengan perlengkapan 

makan dan minum yang disesuaikan dengan menu yang ada, oleh 

karena itu restoran ini biasa disebut white tablecloth. Restoran fine 

dining ditujukan untuk orang-orang yang berpendapatan menengah ke 
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atas karena restoran jenin ini menawarkan harga makanan yang cukup 

relatif mahal. Contoh: Emilie – Senopati. 

b. Theme Restaurant 

Restoran jenis ini memberikan pengalaman dalam menikmati 

makanan dan minuman yang disajikan. Theme restaurant memberikan 

suasana yang elegan dan memiliki tema tersendiri. Theme restaurant 

tidak mengedepankan kualitas makanan dan minuman yang 

ditawarkan untuk pelanggan, namun tema yang diberikan dapat 

membantu restoran tersebut untuk tetap mendapatkan perhatian dari 

tamu. Contoh: Mad of Garlic – Grand Indonesia. 

c. Casual Dinner Houses 

Restoran ini mempunyai target pasar yang berpendapatan menengah 

dimana pelanggan menghindari harga yang tinggi dan formalitas yang 

ditawarkan oleh fine dining restaurant. Restoran dengan jenis ini 

memberikan suasana yang nyaman dan biasanya dipadukan dengan 

konsep dari theme restaurant. Contoh: Union – Plaza Senayan. 

d. Ethnic Restaurants 

Restoran ini memiliki unsure etnik khusus di dalam menu makanan 

dan minuman yang diberikan untuk tamu serta dekorasi yang 

diberikan. Biasanya restoran dengan jenis etnik terdapat di lokasi 

dimana terdapat banyak orang dari budaya tertentu. Contoh restoran 

dengan jenis etnik, yaitu Japanese restaurant, Chinese restaurant, dan 

lain sebagainya. Contoh: Toscana – Kemang. 
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e. Family Restaurant 

Memiliki menu yang dapat dinikmati oleh keluarga termasuk anak-

anak dan orang dewasa. Restoran dengan jenis seperti ini tidak 

memiliki tema dan tidak menyediakan minuman beralkohol. Contoh: 

Pizza Hut. 

f. Grill/Buffet 

Restoran ini merupakan steakhouse yang menggunakan buffet sebagai 

pelayanannya. Konsep buffet membuat para tamu dapat mengambil 

jumlah makanan yang lebih banyak. Restoran ini dapat menekan 

budget dari rendahnya biaya operasional karena tamu biasanya 

mengambil makanannya sendiri. Contoh: The Café – Hotel Mulia 

g. Quick Service 

Biasa disebut juga dengan fast food, dimana restoran ini sedang 

berkembang. Restoran ini biasa menawrkan menu yang terbatas 

dengan harga yang relatif murah, dekorasi yang sederhana dan 

memiliki korner yang fungsinya untuk memesan dan mengambil 

makanan yang dipesan. Contoh: Burger King. 

h. Neighborhood/Third Places 

Restoran ini pertama kali diperkenalkan oleh Ray Oldenburg. Setiap 

tempat yang memiliki first place yang merupakan rumahnya, second 

place yaitu tempat dimana Ia bekerja, dan third place dimana orang 

berkumpul untuk melakukan interaksi yang tidak formal di luar rumah 

dan tempat kerjanya. Restoran dengan jenis ini memberikan alternatif 

untuk mengatasi tekanan kerja dan kesepian yang sering terjadi pada 
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masyarakat di pinggiran kota. Contoh: Beer Garden – SCBD. 

i. Coffee Houses 

Merupakan bisnis yang sedang berkembang. Jenis ini biasanya 

memberi kesan sebagai third place dimana tamu dapat berinteraksi, 

membaca buku atau koran sambil menikmati hidangan kopi yang 

ditawarkan. Contoh: Monolog – Plaza Senayan. 

j. Catering 

Merupakan usaha yang melayani pemesanan makanan dan minuman 

dalam jumlah banyak untuk kegiatan acara pesta atau acara tertentu. 

Contoh: Ismaya Catering Company. 

Pada umumnya semua jenis-jenis restoran diatas menyediakan menu 

hidangan penutup atau dessert. 

3. Pengertian Dessert 

Dalam budaya di seluruh dunia, dessert biasanya disajikan pada 

akhir makan, biasanya terdiri dari makanan manis. Kata dessert berasal 

dari bahasa Perancis desservir, yang artinya adalah “melayani” atau 

“membersihkan meja”. Selain itu menurut Prihastuti (2008: 317), dessert 

adalah hidangan yang disajikan setelah hidangan utama sebagai hidangan 

penutup atau biasa disebut dengan istilah pencuci mulut. Dessert biasanya 

mempunyai rasa manis dan menyegarkan, terkadang ada juga yang berasa 

asin atau kombinasinya. Pada awalnya hidangan dessert berupa buah-

buahan segar tanpa proses pengolahan. Namun, seiring dengan 

perkembangan zaman, hidangan dessert mulai bervariasi dengan 

mengambil dasar (basic) dari beberapa hidangan, seperti cake, ice cream, 
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pie, dan sebagainya yang dikombinasikan dengan sauce, buah, syrup, 

cream, atau perpaduan antara bahan dasar, sehingga menciptakan 

hidangan dessert yang lezat dan menarik. 

4. Klasifikasi Dessert 

Menurut Prihastuti (2008: 317), secara garis besar dessert dapat 

dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu: 

a. Cold Dessert 

Cold dessert adalah dessert yang disajikan pada suhu dingin. 

Walaupun disajikan pada suhu dingin tidak menutup kemungkinan 

proses pengolahannya melalui proses pemanasan sebelum disajikan 

secara dingin. 

Jenis-jenis dari Cold Dessert, antara lain: 

1. Mousses 

Mousses merupakan dessert yang mempunyai tekstur yang 

lembut dan halus yang terbuat dari telur, whipped cream, fruit 

puree, gelatin, coklat, dan lain sebagainya. Contoh: Strawberry 

Mousse dan Chocolate Mousse. 

2. Custard and Pudding 

Custard and Pudding merupakan dessert yang terbuat dari telur 

dan susu. Contoh: Crème Brulée 

3. Fruit Desserts 

Fruit Desserts merupakan dessert yang terbuat dari buah. 

Contoh: Fruit Tart. 

 



  10 

4. Frozen Soufflé 

Frozen Soufflé merupakan dessert yang ringan dan terbuat dari 

kuning telur dan putih telur dan dibekukan. Contoh: Frozen 

Lemon Soufflé. 

5. Ice Cream 

Ice cream merupakan hidangan jenis hidangan penutup yang 

paling digemari dan mempunyai banyak variasi. Dapat 

dihidangkan tanpa pendamping atau dapat dipadukan dengan 

satu atau lebih pendamping. Variasi dari ice cream antara lain 

coupe (ice cream atau sorbet yang divariasi dengan buah segar 

atau buah siap saji, serta dilenkapi dengan syrup sebagai topping 

atau garnish) dan sundaes (ice cream yang diatasnya disiram 

dengan chocolate sauce, namun harga coklat semakin mahal 

pada waktu itu, sehingga hanya disajikan pada hari minggu atau 

Sunday. Maka dari itu, munculah nama Sunday atau sundaes). 

6. Cake 

Cake yang dihidangkan sebagai dessert adalah semua jenis cake 

tetapi harus memperhatikan porsi yang ditentukan dan cara 

penyajiannya. Dalam penyajian cake sebagai dessert, dapat 

ditambahkan sauce, cream, buah-buahan sebagai pelengkap atau 

garnish. Contoh: Black Forest Cake dan Marjolaine 

b. Hot/Warm Dessert 

Hot/warm dessert adalah dessert yang disajikan pada temperatur 

panas atau hangat.  
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Jenis-jenis dari hot/warm dessert, antara lain: 

1. Soufflé 

Soufflé merupakan dessert yang ringan dan terbuat dari kuning 

telur dan putih telur, kemudian di panggang hingga 

mengembang. Contoh: Chocolate Soufflé. 

2. Waffle 

Waffle merupakan kue renyah yang terbuat dari adonan yang 

dipanggang pada cetakan waffle. 

3. Crêpe Suzzete 

Crêpe Suzzete merupakan adonan dengan lapisan tipis yang 

dipanaskan dalam saus jeruk kemudian dibakar dengan 

menggunakan minuman keras dan api. 

4. Banana Flambé 

Banana Flambé merupakan pisang yang dipanaskan dalam saus 

karamel kemudian dibakar dengan menggunakan minuman keras 

dan api. 

5. Bread and Butter Pudding 

Bread and Butter Pudding merupakan dessert yang terbuat dari 

roti dan mentega berlapis buah kering yang dipanggang dengan 

campuran susu dan telur. 

6. Pancake 

Pancake merupakan kue tipis yang terbuat dari adonan yang 

dituangkan ke area dengan permukaan panas dan dimasak pada 

kedua sisi sampai berwarna kecokelatan. 
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5. Pengertian Kue 

Menurut Sokol (2006: 310), kue merupakan bagian dari hampir setiap 

semua acara. Kue didefinisikan sebagai manis, lembut, dan kadang-kadang 

dipanggang menggunakan isi. Adonan kue ini dapat dipanggang dengan 

menggunakan loyang yang beraneka macam bentuk dan ukuran. Para 

pembuat kue dapat menciptakan berbagai macam jenis kue dengan hanya 

menguasai resep dasar. Namun berbagai macam jenis kue tersebut dapat 

dibuat tergantung dari kreatifitas dan inovasi dari pembuat kue itu sendiri. 

Ada dua tipe basic cake: 

a. Butter Cake 

Kue tipe ini bergantung pada lemak padat dan cair untuk menjaga 

gluten yang rendah untuk menghasilkan produk yang lembut. Jenis 

kue ini lebih dapat bertahan lama karena kandungan lemaknya yang 

tinggi sehingga dapat memperlambat proses staling (perubahan pada 

tekstur dan aroma makanan). Kue ini cenderung lebih lembab dan 

beremah. Contoh dari jenis kue ini adalah butter cake, pound cake, 

dan marble cake. 

b. Foam Cake 

Kue tipe ini merupakan kue yang terbuat dengan sedikit atau tidak 

sama sekali menggunakan fat, seperti minyak, butter, shortening 

sehingga membuat kue ini lebih ringan. Selain itu, biasanya kue ini 

banyak mengandung gula, karena gula adalah bahan yang dapat 

melembutkan kue. Contoh dari kue jenis ini adalah sponge cake yang 

mana menggunakan udara pada saat mengocok telur atau dapat 
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dikatakan egg-foam cakes. Egg-foam cakes cenderung lebih ringan 

dan lebih fleksibel, tidak mudah hancur beremah seperti butter cake. 

Contoh kue berjenis ini adalah sponge cake, chiffon cake, dan angel 

food cake. 

6. Aplikasi Konsep 

Rencana usaha yang direncanakan dalam studi kelayakan bisnis ini adalah 

pembuatan sebuah dessert bar yang bernama Le Rêve Dessert Bar. 

Pengertian dessert bar disini merupakan sebuah tempat makan dan minum 

yang berfokus kepada dessert dimana terdapat sebuah bar atau barrier 

yang memisahkan antara konsumen dengan pembuat dessert. Para 

konsumen dapat duduk di sekitar area bar dan melihat dessert tersebut 

dibuat dan dipersiapkan secara langsung. Selain itu, Le Rêve Dessert Bar 

juga menawarkan suasana yang elegant namun casual, seperti interior 

ruangan di dominasi warna cokelat, putih, dan hitam, dimana warna-warna 

tersebut memberikan nuansa yang menenangkan dan elegant, kemudian 

terdapat sofa bed yang menjadi salah satu keunikan dari Le Rêve Dessert 

Bar. 

 




