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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Gagasan awal 

Indonesia merupakan salah satu negara yang saat ini sedang berkembang, 

seperti halnya dalam bidang sosial, budaya, ekonomi maupun pariwisatanya. 

Perkembangan yang semakin maju dan modern ditambah dengan perbaikan 

ekonomi yang semakin membaik disertai dengan kian maraknya mobilisasi 

manusia melakukan aktivitas di luar rumah, mengakibatkan adanya dorongan 

bagi para produsen didalam melihat peluang bisnis dan saling bersaing untuk 

membuka usaha. Salah satu bidang bisnis yang banyak dilirik oleh para 

produsen adalah usaha kuliner. Usaha kuliner seperti restoran, rumah makan, 

café, dan catering baik lokal maupun internasional banyak bermunculan baik 

didalam pusat perbelanjaan, hotel, gedung perkantoran atau yang berdiri 

sendiri. Menurut Walker (2008: 4), ada beberapa hal yang menyebabkan 

mengapa menjalankan bisnis restoran yaitu: 

1. Money. Restoran merupakan tempat untuk mencari uang. Sebuah restoran 

yang sukses dapat mendatangkan banyak keuntungan. Beberapa pebisnis 

juga dapat mendapatkan keuntungan dari saham yang mereka investasikan. 

Restoran dengan tingkat penjualan sebesar satu juta dolar per tahun dapat 

menghasilkan keuntungan sebesar $150,000 sampai $200,000 per tahun 

belum termasuk pajak. Tetapi restoran yang gagal, dengan investasi besar 

dan gaji yang besar, dapat rugi ribuan dolar dalam sebulan. Kebanyakan 

restoran dapat mendatangkan banyak keuntungan maupun kerugian.   
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2. The potential for a buyout. Pemlik restoran yang sukses mungkin akan 

didekati oleh pembeli. Sejumlah perusahaan besar membeli restoran 

terutama small restaurants chains. Operator sering dibeli untuk beberapa 

juta dolar, kadang-kadang dengan pilihan untuk tetap menjadi presiden dari 

restorannya sendiri. Pemilik tunggal sebelumnya dapat memilih untuk 

menjual dan pensiun. 

3. A place to socialize. Restoran merupakan tempat bersosialisasi, 

memuaskan kebutuhan masyarakat dengan kebutuhan tinggi untuk 

bersosialisasi. Interaksi adalah konstan dan bervariasi. Hubungan pribadi 

adalah sebuah tantangan terus-menerus. Bagi kebanyakan orang interaksi 

sosial yang berlebihan dapat menghilangkan kelelahan. 

4. Love of a changing work environment. Beberapa orang menjalankan bisnis 

restoran dikarenakan hal sederhana yaitu lingkungan kerja yang selalu 

optimis dan terus berubah. Hari kerja atau shift kerja tidak pernah sama 

dengan yang terakhir.  Suatu hari menjadi manajer dan hari selanjutnya 

bisa menjadi bartender ataupun server. Apakah bosan dengan pekerjaan 

yang hanya duduk di belakang meja tiap harinya? Datang dan 

bergabunglah dengan dunia restoran yang terus menerus berkembang. 

5. Challenge. Beberapa pebisnis menawarkan tantangan yang lebih besar 

kepada orang yang lebih menyukai tantangan. Selalu saja ada cara baru 

dalam melayani, dekorasi baru, makanan baru, seseorang baru untuk 

dilatih, dan cara baru dalam pemasaran, promosi dan penjualan. 

6. Habit. Ketika seseorang sudah mempelajari kemampuan tertentu atau cara 

hidup, kebiasaan akan mengambil ahli. Kebiasaan seseorang akan sesuatu 
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akan membuatnya menjadi suatu gaya hidup. Seseorang yang belajar 

memasak, merasakan kenyamanan melakukan hal itu, menikmati 

pengalaman bekerja dalam restoran, akhirnya akan tetap berada dalam 

situasi tersebut tanpa memikirkan pilihan lain. 

7. A Fun Lifestyle. Orang yang sangat menyukai makanan dan minuman akan 

merasa bahwa restoran adalah “where is it”,  bebas dalam mengambil atau 

setidaknya ada untuk mengurangi biaya. Ada pula yang senang dengan 

makanan, persiapan dan pelayanannya, itu juga bisa menjadi kesenangan 

untuk tetap menjadi bagian yang berkelanjutan dari itu. 

8. Too much time on your hands. Kebanyakan orang pensiun dan memutuskan 

untuk menjalakan bisnis karena mereka memilik banyak waktu luang. 

Mengapa memilih restoran? Restoran menyediakan fleksibilitas, interaksi 

sosial dan kesenangan bagi mereka.  

9. Opportunity to express yourself. Pemilik restoran dapat disamakan dengan 

produser teater. Mereka menulis skenario, menyeleksi pemain, menyusun 

pengaturan, dan mempertunjukkan pertunjukkannya. Pertunjukkan tersebut 

diakui atau gagal tergantung dari bakat pemilik dan pengetahuan dari 

penonton, pasar yang mana pertunjukkan tersebut diadakan. 

Dilihat dari pesatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia, serta kebutuhan 

masyarakat yang semakin meningkat dan menginginkan segala sesuatu 

menjadi cepat dan instant, sama halnya dalam hal makanan dan minuman. 

Kebutuhan utama manusia sebagai makhluk hidup adalah kebutuhan primer, 

dimana setiap orang pastilah membutuhkan makan dan minum. Kondisi 

tersebut dapat dilihat dari bukti nyata pesatnya pertumbuhan industri rumah 
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makan di Indonesia, khususnya di kota Tangerang yang terus tumbuh. Kota 

Tangerang merupakan salah satu kota yang sedang berkembang baik dalam hal 

pembangunannya, industri hotel maupun industri restorannya. Hal tersebut 

dipertegas dengan data dibawah ini. 

TABEL 1 

Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha Daerah 

Tangerang 
Lapangan 

Usaha 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Industri 

Pengolohan 

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: Badan Pusat Statistik (2010) 

Pada tabel di atas dapat dilihat pertumbuhan perdagangan, hotel dan 

restoran di daerah Tangerang dari tahun 2009 ke tahun 2010 mengalami 

kenaikan yang signifikan sebanyak 2,57%. Di samping pertumbuhan restoran 

yang mengalami kenaikan, hal ini pun didukung oleh pertambahan jumlah 

penduduk yang sangat pesat. 

TABEL 2 

Tabel Jumlah Penduduk Tangerang 
Name Adm. 2000-06-30 2005-06-30 2010-05-01 

Cilegon BT 294.936 324.143 374.464 

Tangerang BT 1.326.015 1.451.595 1.797.715 

Serang BT 352.688 491.277 577.785 

Sumber: Badan Pusat Statistik (2010) 

Didukung dengan gaya hidup masyarakat serta pertumbuhan penduduk 

dan usaha restoran, penulis melihat adanya peluang bisnis untuk membuka 

restoran fast food yang menawarkan hamburger sebagai menu utama. Restoran 
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ini dinamakan Co’n P Burger yang akan didirikan di Flavor Bliss daerah Alam 

Sutera, kota Tangerang. Pemilihan Flavor Bliss sebagai tempat untuk 

membuka Co’n P dikarenakan pesatnya perkembangan yang terjadi di kota 

Tangerang khususnya daerah Alam Sutera dan Bumi Serpong Damai yang 

dapat dikatakan sebagai satu daerah, sehingga tidak heran banyak pengusaha 

yang melirik daerah ini untuk membuka sebuah tempat usaha, salah satunya 

ialah usaha restoran.  

 

B. Tujuan Studi Kelayakan 

Studi kelayakan yang dilakukan terhadap usaha ini terdiri dari dua tujuan, 

yaitu : 

1. Tujuan Utama (major objectives) : 

Tujuan utama adalah menganalisa rencana usaha untuk mendirikan sebuah 

restoran dengan nama Co’n P Burger layak atau tidaknya untuk dijalankan 

serta mengetahui berbagai aspek yang berhubungan dan berdampak bagi 

proyek ini. berikut ini adalah aspek-aspek yang berhubungan dengan proyek 

Co’n P Burger:  

a. Aspek Pasar dan Pemasaran 

Aspek ini bertujuan untuk mengetahui kebutuhan masyarakat melalui 

analisis permintaan dan penawaran sehingga terbentuknya 

pengelompokkan pembeli yang berbeda ke dalam golongan tertentu dan 

dapat menentukan target pasar yang dituju. 
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b. Aspek Teknis 

Mengetahui jenis aktivitas dan fasilitas mengenai bisnis terkait, analisis 

terhadap kebutuhan ruangan yang dibutuhkan, uraian mengenai latar 

belakang dan alasan pemilihan lokasi serta terknologi yang dijadikan 

keunggulan bersaing mengenai bisnis terkait. 

c. Aspek Manajemen 

Aspek ini bertujuan untuk menentukan struktur organisasi mengenai 

bisnis terkait, menentukan sumber daya manusia yang diperlukan untuk 

menjalankan bisnis tersebut. 

d. Aspek Finansial 

Aspek ini bertujuan untuk mengetahui kebutuhan dan sumber modal yang 

diperlukan, menentukan perkiraan biaya operasional, perkiraan 

pendapatan usaha dan penilaian investasi serta analisis titik impas. 

2. Sub Tujuan (minor objectives) 

a. Menghasilkan  keuntungan yang besar. 

b. Menjadi restoran pilihan bagi para pelanggan mahasiswa, keluarga dan 

karyawan. 

 

C. Metodologi 

Data yang digunakan dalam studi kelayakan bisnis ini haruslah valid dan 

reliable. Data yang dipergunakan harus dikumpulkan dengan menggunakan 

metode ilmiah. Berikut adalah metode-metode yang digunakan dalam 

pencarian data untuk studi kelayakan bisnis  “Co’n P Restaurant” 
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1. Data Primer 

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

informasi yang diperoleh dari tangan pertama oleh peneliti terhadap variabel 

minat untuk tujuan khusus penelitian. Data primer yang digunakan antara 

lain: 

a. Kuesioner akan disebarkan kepada target pasar yang dibidik oleh Co’n P 

Burger. Penyebaran kuesioner akan dilaksanakan di daerah Alam Sutera 

dan sekitarnya, di mana daerah tersebut merupakan target pasar yang 

dibidik. Hal-hal yang berhubungan dengan kuesioner ini, informasi yang 

ingin diperoleh dari pelanggan berupa: 

1) Informasi demografi (jenis kelamin responden, daerah tempat tinggal 

responden, pekerjaan responden, dan jumlah pendapatan responden). 

2) Besarnya pengeluaran responden dalam sekali makan. 

3) Jenis makanan dan minuman yang disukai oleh responden. 

4) Pendapat tentang karyawan, produk, layanan, fasilitas, dan harga yang 

dimiliki oleh Co’n P Burger. 

b. Observasi langsung dilakukan di lokasi Co’ n P Burger yaitu Flavor Bliss 

untuk mengetahui keadaan dari lokasi tersebut dan juga  pesaing dari jenis 

restoran yang sama maupun restoran dari jenis berbeda, serta sebagai 

tolak ukur didalam penentuan harga makanan dan minuman. 

c. Wawancara terstruktur digunakan untuk memperoleh informasi tentang 

usaha dan kendala apa saja yang sering dihadapi didalam menjalankan 

bisnis restoran. Narasumber yang dipilih ialah pemilik restoran di Flavor 

Bliss serta masyarakat di sekitar Alam Sutera. 
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2. Data Sekunder 

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

informasi yang dikumpulkan berasal dari sumber yang telah ada. Data 

sekunder yang digunakan untuk studi kelayakan bisnis ini terdiri dari: 

a. Buku-buku pedoman dan internet. 

b. Badan Pusat Statistik (BPS). 

c. Tugas akhir mahasiswa lain (SKB) sebagai referensi. 

d. Buku referensi, surat kabar, dan perpustakaan. 

Data sekunder yang digunakan di dalam studi kelayakan bisnis ini, 

untuk menunjang teori-teori yang digunakan. 

 

D. Tinjauan Konseptual Mengenai Bisnis Terkait 

1. Pengertian tourism menurut Jonathan dan Caroline (2010) 

Kegiatan seseorang atau kelompok untuk berpergian ke dan tinggal 

di tempat-tempat di luar lingkungan sehari-hari, dimana mereka bisa lebih 

dari satu bulan untuk rekreasi, bisnis dan tujuan lainnya dari tempat yang 

mereka kunjungi.  

Perkembangan restoran dewasa ini dapat dikategorikan sebagai 

culinary tourism. Pengertian culinary tourism menurut Gary and Ken 

(2007) adalah: 

Traveling for food, traveling through food, eating out of curiosity,or 

integrating food into tourism. 

 

Di mana memiliki arti bahwa berpergian untuk sebuah makanan, 

 perjalanan untuk makan, keinginan makan dari rasa ingin tahu, atau 

 mengintegrasikan makanan ke dalam pariwisata. 
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Menurut Allen and Ken (2007) perkembangan culinary terjadi pada 

tahun 1970 di United State pada awalnya orang-orang menganggap bahwa 

culinary hanya untuk memenuhi kebutuhan lapar. Namun pada tahun 1989 

orang-orang mulai memasukkan aspek tourism karena merasa bosan 

dengan ketersediaan makanan di negaranya.  Hingga saat ini culinary 

tourism yang dijelaskan oleh Allen and Ken (2007) sangat berkembang di 

karenakan adanya ketertarikan untuk mencoba suatu makanan dan 

minuman yang baru. 

2. Pengertian restoran  

Menurut Walker (2009: 202), restoran adalah: 

Restaurant are a vital part our everyday lifestyles; because we are a 

society on the go, we patronize them several times a week to 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 off to the next class or 

engagement. 

 

Restoran adalah bagian penting dari gaya hidup sehari-hari, karena 

manusia adalah makhluk sosial sehingga memerlukan bersosialisasi 

dengan cara berpergian, serta makan dan minum di suatu tempat 

(restoran). Restoran menawarkan tempat untuk bersantai dan menikmati 

bersama keluarga, teman, dan rekan bisnis, dimana memilik tujuan untuk 

memulihkan energi yang telah hilang selama melakukan aktifitas seharian. 

3. Menurut Walker (2008: 6), sejarah restoran adalah : 

Restoran pertama kali disebut dengan istilah public dining room dan 

berasal dari Perancis. Melalui sejarah Perancis telah memainkan peranan 

penting dalam perkembangan restoran. Restoran pertama kali merupakan 

tempat orang yang duduk di meja dan dilayani per porsi secara individual, 
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yang mana makanan yang disajikan dipilih dari menu, yang ditemukan 

padatahun 1782 oleh seseorang bernama Beauvilliers. Tempat tersebut 

dinamakan Grand Taverne de Londres. Bagaimanapun, ini bukanlah 

merupakan awal mulanya konsep restoran. 

M. Boulanger disebut sebagai pencetus dari restoran modern. Dia 

menjual sup di restorannya yang terletak di Rue Bailleul. Dia menyebut 

sup ini dengan sebutan restorantes (restoratives), yang mana menjadi asal 

mula kata restaurant. Boulanger yakin bahwa sup dapat menjadi obat dari 

segala penyakit. Tetapi, dia tidak mau hanya terpaku pada sup saja. 

Hukum yang berlaku pada saat itu, hanya hotel saja yang boleh 

menyajikan “makanan’ (sup tidak termasuk dalam kategori ini). Pada 

tahun 1767, Boulanger menantang traiteurs dengan menciptakan sup yang 

berisikan kaki doomba dengan white sauce. Traiteurs menerima tantangan 

Boulanger, dan kasusnya berakhir sebelum French Parliament. Boulanger 

memenangkan pertandingan itu dan membuka resoran pertamanya yang 

bernama Le Champ d’Oiseau. Pada tahun 1782, Grand Tavern de 

Londres, membuka restorannya di Rue de Richelieu; tiga tahun kemudian, 

Aux Trois Frères Provençaux dibuka dengan dengan Palais-Royal.  

4. Sejarah Hamburger menurut Lockett (2004) 

Banyak masyarakat yang keliru dan mengira bahwa hamburger 

berasal dari kata ‘Ham’, namun sebenarnya namanya berasal dari kotanya 

berasal yaitu ‘Hamburg’ Jerman. Dari kota inilah daging hamburg 

disebarkan ke Amerika Serikat. Jadi arti hamburger sendiri yaitu makanan 
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yang berasal dari Hamburg. Hamburger sendiri memiliki sejarah dengan 

versi yang berbeda-beda, antara lain : 

a. Versi Charlie Nagreen, merupakan seorang penjual sandwich berisi 

bakso di Seymour Fair pada tahun 1885. Dikarenakan jualannya tidak 

sukses dan pelanggan sulit untuk makan sambil berjalan, maka ia 

memipihkan bakso yang dijual kemudian meletakkan diantara irisan 

roti. Hasilnya sukses dan banyak diminati oleh orang-orang, kemudian 

ia memberikan nama hamburger pada hasil temuannya tersebut. 

b. Versi Louis Lassen, merupakan pemilik restoran di Connecticut di 

mana awalnya roti yang berisi daging tidak memiliki nama (1895), 

kemudian barulah ada beberap pelaut dari kota Hamburg yang singgah 

ke restoran tersebut dan menamai menu tersebut sebagai hamburger. 

c. Versi Fletcher Davis, merupakan seorang pemilik kios yang menjual 

hamburger sejak akhir tahun 1880 dan memperkenalkan hamburger ke 

St. Louis Fair pada tahun 1904. 

5. Jenis-Jenis Restoran 

a. Fine dining restaurant adalah tempat yang menawarkan semua  aspek 

dengan standar yang tinggi, yaitu menu ala carte yang banyak, silver 

service, fasilitas yang bagus, dan dekor yang indah. Dapat ditemukan 

di hotel bintang empat dan lima atau sebagai restoran yang berdiri 

sendiri Davis, Lockwood, Pantelidis & Alcott (2008: 45).  

Berikut ini adalah contoh Fine dining Restaurant yang ada di Jakarta, 

antara lain Cassis Gourmand, Lyon French Restaurant, Harum Manis, 

dan Amuz Gourmet. 
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b. Fast food restaurant : sesuai namanya, restoran fast food  menekankan 

pada layanan cepat, praktis, dan relatif lebih murah dibandingkan 

restoran lainnya Davis, Lockwood, Pantelidis & Alcott (2008: 58). 

Berikut ini adalah contoh Fast food Restaurant yang ada di Jakarta, 

antara lain Mc’Donalds, KFC, Tony Jack, dan Wendy’s. 

c. Fast casual – dining restaurant: restoran ini mirip dengan fast food 

restaurant tetapi restoran ini lebih memberikan jenis makanan yang 

lebih berkualitas sehingga harganya relatif lebih mahal Davis, 

Lockwood, Pantelidis & Alcott (2008: 58). 

Berikut ini adalah contoh Fast casual- dining restaurant yang ada di 

Jakarta, antara lain The Soup Spoon dan Pho 2000. 

d. Casual dining: restoran casual dining menyediakan menu – menu 

dengan harga standar dan suasana bersantapnya adalah casual (santai), 

restorant ini biasanya memiliki bar yang terpisah yang menyediakan 

jenis-jenis minuman seperti beer, liquor, liquer  dan beberapa jenis 

minuman  wine seperti red wine, white wine, dessert wine Davis, 

Lockwood, Pantelidis & Alcott (2008: 58). 

Berikut ini adalah contoh Casual dining restaurant yang ada di 

Jakarta, antara lain Pancious Pancake House dan Arella. 

e. Family style restaurant: restoran ini memiliki menu dan harga yang 

sudah ditetapkan dan biasanya restoran ini memiliki jumlah tempat 

duduk yang lebih besar daripada restoran lainnya Davis, Lockwood, 

Pantelidis & Alcott (2008: 58). 
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Berikut ini adalah contoh Family Style restraurant yang ada di Jakarta, 

antara lain The Duck King, Hema Dutch dan Queen’s Tandoor 

Restaurant. 

f. Drive in: Suatu tempat yang dirancang untuk memungkinkan pelanggan 

untuk tetap didalam kendaraan bermotor mereka saat sedang 

diakomodasi Houghton (2009). 

Berikut ini adalah salah satu contoh Drive in restaurant yang ada di 

Amerika Serikat yaitu Sonic Drive. 

6. Jenis–jenis menu 

Menu menurut Lilicrap, Smith & Cousins (2002: 66): 

 Menu is the statement of food and beverage items available or provided 

by food establishments primarily based on consumer demand and designed 

to achieve organizational objectives. 

 

Definisi diatas berarti menu adalah penyajian atau pernyataan dari 

makan dan minuman yang tersedia di sebuah restoran berdasarkan 

permintaan konsumen dan di design untuk memenuhi tujuan dari suatu 

organisasi. 

Adapun jenis-jenis menu terbagi menjadi dua yaitu (Lilicrap, 

Cousins and Smith 2002: 67): 

a. Table d’hote menu 

Table d’hote menu memiliki criteria dimana susunan 

hidangannya lengkap dengan menampilkan harga jual, pilihan 

makanan, minuman atau jenis hidangan yang hanya didapat pada 

waktu tertentu. 

 

b. A la carte menu 
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A la carte menu memiliki criteria dimana pilihan menunya lebih 

bervariasi, dan harga untuk setiap menu bervariasi dan akan 

terdapat waktu tunggu sebelum menghidangkan makanan. 

Menu Co’n P tergolong dalam menu A La Carte menu karena Co’n 

P menjual berbagai macam makanan dan minuman dengan variasi yang 

berbeda–beda seperti hamburger, salad, side dish, snacks, dan minuman 

panas maupun dingin. Sehingga pelanggan bebas memilih makanan dan 

minuman yang diinginkan. 

7. Aspek layanan 

Dalam menjalankan sebuah restoran diperlukan layanan yang sesuai 

dengan standar, sehingga keinginan para tamu dapat terpenuhi.  

Menurut Chon dan Maier (2010: 196), ada beberapa tipe jasa yang 

digunakan dalam industri makan dan minum. tipe-tipe jasa yang 

ditawarkan bergantung pada target market yang dituju. Tipe-tipe jasa 

tersebut adalah: 

a. Table Service 

Table service biasanya memiliki target market menengah ke atas. Para  

pelanggan dipersilahkan masuk dan duduk oleh pelayan. Pemesanan 

makanan dan minuman dilakukan di meja tamu dan pesanan akan 

diantar ke meja tamu. Restoran ini biasanya juga menawarkan wine 

sebagai pilihan minumannya. 

Contoh dari table service: casual restoran.  
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b. Buffet Service 

Buffet service biasanya ditujukan untuk kalangan menengah ke bawah 

dan keluarga. Tipe jasa ini biasanya dilakukan pada sebuah jamuan 

makan seperti ulang tahun dan pernikahan dimana tamu dapat 

mengambil makanan dan minumannya pada buffet table yang tersedia. 

Contoh dari buffet service: acara pernikahan. 

c. Cafetaria Service 

Cafetaria service biasanya ditemukan di sekolah dan perkantoran 

dimana pelanggam mengambil dan membawa makanan dan minuman 

yang dipesannya sendiri ke mejanya. 

Contoh dari cafetaria service: kantin karyawan 

d. Family-Style Service 

Family-style service biasanya digunakan untuk jamuan makan pada 

saat perkemahan musim panas dan penyajian makanannya dilakukan 

seperti jamuan makan malam keluarga tradisional. 

Contoh dari family style service: Thailand restoran. 

e. Room Service 

Room service biasanya dilakukan oleh hotel dimana tamu dapat 

memesan makanan dari menu yang ditawarkan dan pesanan dapat 

dianter ke kamar tamu tersebut. 

Contoh dari room service: hotel. 
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f. Delivery Service 

Delivery service adalah jasa pengiriman pesanan ke rumah pelanggan. 

Restoran yang menggunakan jasa ini biasanya memiliki menu yang 

terbatas. 

Contoh dari delivery service: Pizza Hut Delivery (PHD). 

g. Drive-Through Service 

Jasa ini merupakan jasa carhop yang diperbaharui. Jasa ini biasanya 

ada di restoran quick-service. Pelanggan berkendara dapat memesan 

pesanannya pada sebuah mikrofon, kemudian mengambil dan 

membayar pesananya pada sebuah jendela yang telah disediakan. 

Contoh dari drive through service: Mc Donald’s. 

h. Take out service adalah layanan yang meliputi pembelian langsung 

pada gerai restoran cepat saji serta pmebelian atau pemesanan melalui 

telepon. Produk yang dibeli secara khusus kemudian diserahkan kepada 

konsumen untuk dikonsumsi. 

Co’n P tergolong take out service dikarenakan merupakan restoran 

cepat saji yang di mana makanan dan minuman dikemas secara khusus 

kemudian langsung diberikan kepada pelanggan untuk dinikmati. 

8. Container and Parking Burger 

Pengertian container menurut Bowersox, Closs and Cooper (2010) 

ialah kotak multifungsi yang digunakan untuk menyimpan barang dan 

dapat dipindah-pindahkan dengan menggunakan jalur darat, udara dan 

laut. Container biasanya berukuran 8 feet (lebar), 8 feet (tinggi) dan 20 feet 

atau 40 feet (panjang) serta tidak memiliki roda.  
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Container and Parking Burger yang disingkat dengan Co’n P 

Burger terletak di Komplek Flavor Bliss Alam Sutera, Serpong merupakan 

restoran cepat saji yang menawarakan hamburger sebagai menu utama. 

Pemilihan nama ‘Container and Parking’ memiliki arti yang diambil dari 

konsep bangunan restoran yang terbuat dari container bekas serta 

menawarkan dua layanan yaitu dine-in dan drive-in dimana pelanggan 

dapat makan didalam ruang restoran maupun di dalam kendaraan. Ide 

membuat bangunan restoran menggunakan container bekas dikarenakan 

untuk meminimalkan waktu dan modal yang tersedia serta peduli terhadap 

lingkungan, karena dengan menggunakan container bekas waktu yang 

dibutuhkan untuk membangun restoran dapat lebih cepat dibandingkan 

menggunakan bahan bangunan batu, dan dikatakan peduli terhadap 

lingkungan karena menggunakan barang yang telah ada kemudian 

diperbaharui lagi dan dapat dimanfaatkan. Kapasitas dari Co’n P ialah 84 

orang untuk layanan dine-in yang terdiri atas lantai 1 dan 2 yang memiliki 

ruangan outdoor dan indoor serta 6 kendaraan roda empat untuk layanan 

drive-in.  

Produk makanan dan minuman yang ditawarkan Co’n P yaitu 

hamburger sebagai menu utama, kemudian tersedia juga salad, side dish, 

snacks, dan minuman panas maupun dingin. Co’n P juga menawarkan 

fasilitas big screen yang dimana pelanggan dapat menikmati sajian film 

atau acara yang dimulai pada pukul 18.00, film atau acara yang diputar 

akan disesuaikan dengan pasokan film yang tersedia ataupun acara yang 

sedang berlangsung, misalnya pertandingan  Euro Cup, maka Co’n P akan 
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memutar pertandingan sepakbola yang sedang bertanding. Big screen ini 

dapat dinikmati oleh pelanggan dine-in yaitu dari dalam restoran serta 

pelanggan drive-in dari dalam kendaraan. Bagi pelanggan drive-in akan 

disediakan fasilitas jalur khusus, touch screen, pos pembayaran dan 

pengambilan makanan, sehingga mereka tidak perlu turun dari kendaraan, 

karena disediakan fasilitas untuk menunjang aktivitas mereka, selain itu 

ada juga carhop yaitu pelayan yang menggunakan roller skate guna 

sebagai pengantar makanan atau minuman kepada pelanggan drive-in. 

Jalur yang disediakan bagi pelanggan drive-in pun dapat digunakan oleh 

pelanggan yang ingin membeli untuk dibawa pulang kerumah.   

Dan untuk pelanggan dine-in dapat memarkir kendaraan di tempat 

parkir umum yang disediakan oleh pihak Flavor Bliss, kemudian 

melakukan pemesanan di counter area. Konsep tata ruang dan desain dari 

Co’n P berbeda dengan konsep restoran fast food pada umumnya yang 

hanya sebagai tempat makan tanpa dapat duduk untuk menikmati suasana. 

Co’n P mengharapkan pelanggan yang datang tidak hanya menikmati 

makanan saja lalu kemudian pulang, tetapi diharapkan agar pelanggan 

dapat menikmati makanan, suasana dan fasilitas tambahan yaitu big 

screen.  

Pemilihan lokasi yaitu berada di komplek Falvor Bliss Alam Sutera, 

Serpong, dikarenakan lokasi yang langsung berada disamping jalan raya 

dan dekat dengan pusat perbelanjaan yang mana menjadi daya tarik orang-

orang untuk berkunjung kesana, serta dikelilingi perkantoran dan 

perumahan dapat membuat kepadatan pengunjung menjadi tinggi, 
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sehingga akan mempertinggi kemungkinan pelanggan untuk berkunjung 

ke Co’n P. 

Restoran Co’n P beroperasional selama 16 jam dimana buka pada 

pukul 07.00 sampai dengan pukul 23.00. Yang dimaksudkan untuk 

memenuhi kebutuhan makan pagi, makan siang dan makan malam.   




