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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Gagasan Awal 

Korea Selatan merupakan negara yang menjadi primadona dewasa ini 

melalui budaya kontemporernya yang telah menyebar luas yang disebut Hallyu 

dalam bahasa Korea. Pengaruh budaya Korea di dunia internasional mulai 

terasa pada tahun 2002 dimana The Associated Press melaporkan di bulan 

Maret 2002, “Semua hal yang berbau Korea-dari makanan, musik, hingga gaya 

berpakaian menjadi tren di Asia, dimana sebelumnya budaya pop telah lama 

didominasi oleh Tokyo dan Hollywood.” (Visser, 2002).  

Di Indonesia sendiri, budaya kontemporer Korea telah begitu populer 

selama satu dasawarsa terakhir. Ratusan judul drama, musik pop, serial film, 

hingga boyband  Korea diputar dan dipertontonkan di layar televisi Indonesia 

dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini mendorong lahirnya sebuah fenomena 

fanatisme dimana public figure dari negara Korea menjadi  tolak ukur dalam 

bergaya bagi remaja dan generasi muda. Bahkan tak jarang yang berperilaku 

menyerupai public figure favoritnya.  

Fanatisme masyarakat terhadap budaya kontemporer Korea ini dapat 

terlihat salah satunya melalui sektor pariwisata. Sebanyak 300.000 orang 

wisatawan Indonesia berkunjung ke Korea Selatan pada tahun 2010, meningkat 

sebanyak 25 persen pada tahun 2011 ( khususnya ketika periode musim dingin, 
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tercatat 20.000 wisatawan Indonesia berwisata ke Korea) dan diperkirakan 

akan terus meningkat pada tahun 2012 melalui sejumlah promosi pariwisata 

yang gencar dilakukan oleh Korean Tourism Organization bekerja sama 

dengan sejumlah biro perjalanan lokal dan sejumlah maskapai penerbangan.  

 Sebuah event yang diprakarsai oleh PT  Garuda Indonesia Tbk (GIAA) 

bertajuk Garuda Indonesia Travel Fair (GATF) 2011 yang berlangsung di 

Jakarta Convention Center pada tanggal 11-13 November 2011. Dan diikuti 

hingga 30 perusahaan travel antara lain Anta Tour, Smailing Tour, Aero 

Wisata, Avia Tour, Aerotravel, Cakra Wisata, Panen Tour, dan sebagainya 

mencatat Korea Selatan sebagai destinasi favorit pertama wisatawan Indonesia 

diantara 4 destinasi lainnya yakni Thailand, Singapura, Cina dan Hongkong. 

     Fanatisme terhadap budaya kontemporer Korea menjadi pupuk penyubur 

bisnis yang menjual produk-produk berbau Korea seperti make-up, pernak 

pernik, pakaian, sampai makanan. Adanya fanatisme tentang Korea membawa 

pengaruh yang signifikan terhadap dunia kuliner Indonesia. Makanan ringan 

khas Korea seperti snack, permen, es krim, mie instan, minuman kaleng, dan 

sebagiannya dengan mudah dijumpai di supermarket-supermarket. Restoran-

restoran yang mengusung hidangan Korea mulai diminati dan memberikan 

warna tersendiri bagi pengalaman kuliner orang Indonesia khususnya Jakarta 

yang sebelumnya didominasi oleh masakan Jepang, Barat, Cina dan lokal.  

 Meski “demam Korea” sedang melanda Indonesia, namun perkembangan 

restoran Korea di Indonesia sendiri tak lepas dari keberadaan orang Korea di 

Indonesia. Data terakhir yang diperoleh Kementerian Hubungan dan 

Perdagangan Luar Negeri Korea Selatan pada tahun 2009 mencatat jumlah 
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orang Korea di Indonesia berjumlah 31.760 jiwa sekaligus merupakan populasi 

warga Korea terbesar ke-13  di dunia. Data ini didukung oleh data lainnya yang 

diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan Kedutaan Korea Selatan yang 

menunjukkan keberadaan orang Korea, khususnya di Jakarta Selatan. Yang 

akan ditunjukkan oleh dua tabel berikut: 

         TABEL 1 

            Jumlah Orang Korea dengan Izin Tinggal Tetap 2010 

Negara Masuk 

       Pria              Wanita 

Keluar 

       Pria              Wanita 

Korea Selatan 88 43 0 0 
  Sumber: BPS (2011) 

         TABEL 2 

          Jumlah Orang Korea dengan Izin Tinggal Terbatas 2010 

Negara 

 

Masuk 

Pria                 Wanita 

Keluar 

Pria             Wanita 

Korea Selatan 118 84 129 96 
  Sumber: BPS (2011) 

 

 

  Data yang diperoleh dari kedutaan besar Korea Selatan tahun 2012 menyatakan 

sekitar 25.000 jiwa, orang berkebangsaan Korea tinggal di wilayah 

Jabodetabek. 

 Dari sektor inbound tourism, menurut Ibu Esthy Reko Astuti, Direktur 

Sarana Promosi Pariwisata pada masa Kementerian Kebudayaan dan 

Pariwisata (Kemenbudpar) yang sekarang telah menjadi Kementerian 

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, jumlah wisatawan mancanegara atau wisman 

Korea Selatan yang berkunjung ke Indonesia mencapai 275.999 orang pada 

tahun 2010. Sedangkan periode Januari-Agustus 2011 jumlah wisman Korea 

Selatan ke Indonesia mencapai 270.808 orang. Angka tersebut sekaligus 

menjadikan Korea Selatan sebagai negara keempat ditahun 2011 yang 
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memberikan kontribusi jumlah wisman ke Indonesia terbanyak setelah 

Singapura, Malaysia dan Jepang. 

 Melihat perkembangan Indonesia sebagai destinasi wisata yang potensial 

tercetus gagasan untuk membuka sebuah bisnis. Adapun bisnis yang dipilih 

untuk studi kelayakan bisnis ini adalah restoran. Bisnis restoran dipilih karena 

restoran merupakan salah satu sarana utama pendukung kegiatan pariwisata. 

Restoran sebagai tempat penyedia makanan sangat dibutuhkan untuk 

mengakomodir kebutuhan utama wisatawan maupun penduduk lokal, yakni 

makan. Seiring perkembangan jaman dan budaya, restoran juga telah 

mengalami modifikasi dari tempat yang menjual makanan dan minuman 

menjadi tempat bersosialisasi yang pada akhirnya menjadi sebuah lifestyle bagi 

masyarakat, khususnya masyarakat perkotaan. Perkembangan wisata kuliner 

dewasa ini juga mendukung muculnya restoran dengan berbagai konsep dan 

hidangan unik. 

 Dengan basis keberadaan orang Korea yang cukup padat di Indonesia dan 

fanatisme masyarakat yang terhadap kebudayaan Korea, dipilihlah restoran 

berkonsep tradisional Korea. Restoran Korea banyak didirikan pada awalnya 

untuk mengakomodir kebutuhan orang Korea, contohnya Lippo Village yang 

menjadi tempat permukiman dan bisnis warga Korea dengan dominasi 80% 

terdiri dari toko-toko kelontong, restoran,  jjimjilbang (spa khas Korea), 

noraebang (tempat karoke) dan bank. Sejalan dengan penetrasi budaya Korea 

yang dialami Indonesia, melalui drama serial dan film-film, makanan Korea 

mulai dikenal masyarakat dan menimbulkan rasa penasaran pada para 

penggemarnya. Restoran Korea kini mengalami pergeseran fungsi dari 

http://id.wikipedia.org/wiki/Lippo_Village
http://id.wikipedia.org/wiki/Jjimjilbang
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pengakomodir kebutuhan orang Korea yang berada di Indonesia, menjadi 

sebuah tren baru yang diminati masyarakat lokal.  

 Adapun lokasi yang dipilih untuk membuka Restoran Korea yang akan 

diberi nama Chingu Korean Cuisine ini adalah Jalan Pluit Permai Raya, Jakarta 

Utara. Lokasi ini dinilai cocok untuk memulai bisnis sebagai new entrant 

karena faktor diferensiasi yang membedakan Chingu Korean Cuisine dengan 

jenis restoran lainnya di sekitar lokasi. Sedikitnya jumlah pesaing sejenis, 

tepatnya 2 restoran sejenis dengan letak berjauhan dari lokasi menjadi faktor 

pendukung lokasi tersebut. Letak lokasi yang dekat dengan pusat keramaian 

(sekolah, perkantoran, pusat perbelanjaan dan perumahan penduduk) dan 

mudah diakses menjadikan lokasi sebagai tempat yang tepat untuk pendirian 

restoran baru ini (Walker, 2009: 211). Chingu Korean Cuisine hadir untuk 

memuaskan penggemar kuliner Korea dan memberikan pengalaman bersantap 

baru bagi masyarakat di sekitar lokasi 

B. Tujuan Studi Kelayakan  

Menurut Barringer (2009: 53) feasibility analysis adalah  

“The process of determining if a business idea is viable.”  

Studi kelayakan dilakukan sebelum mendirikan sebuah usaha untuk 

menganalisis apakah pengembangan sebuah usaha memiliki kelayakan untuk 

dilanjutkan menjadi suatu usaha dan menghindari serta memperkecil resiko 

kerugian atau kegagalan usaha. Studi kelayakan ini dibuat untuk menganalisa 

aspek-aspek mengenai bisnis dari restoran Chingu Korean Cuisine. Hasil dari 

studi ini diharapkan dapat membantu dalam penentuan kebijakan, perencanaan 

serta pelaksanaan dikemudian hari dalam pembangunan restoran ini. 
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Studi ini sangat dibutuhkan untuk para investor sebagai penyedia modal, 

pemerintah dalam menentukan ijin-ijin, undang-undang serta hukum yang 

digunakan dalam pembangunan dan pengesahaan restoran ini dan juga bank 

sebagai pihak pemberi kredit. 

Tujuan dari studi kelayakan ini dibagi menjadi dua, yakni tujuan utama 

(Major Objectives) dan sub tujuan (Minor Objectives). Adapun tujuan utama 

dari pembangunan restoran Chingu Korean Cuisine ialah menjadikan Chingu 

Korean Cuisine sebagai restoran Korea nomor satu pilihan orang Indonesia. 

Dengan pelayanan istimewa dan konsep  yang santai diharapkan Chingu 

Korean Cuisine menonjol diantara restoran Korea lainnya yang telah ada di 

Indonesia. 

Sub tujuan dari pembangunan Chingu Korean Cuisine adalah untuk 

memperkaya dunia kuliner di Indonesia dan daerah sekitar sekaligus 

memuaskan minat konsumen akan hidangan Korea, memberikan pengalaman 

bersantap yang unik, merealisasikan gagasan akan restoran tradisional ala 

Korea dengan hidangan yang spesial dan suasana yang nyaman, meningkatkan 

persaingan sekaligus menjadi pilihan utama konsumen di daerah sekitar serta 

meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar dengan membuka lapangan 

pekerjaan baru. 

C. Metodologi Riset 

Untuk mendapatkan simpulan studi kelayakan bisnis yang akurat, handal 

dan dapat dipercaya, ketersediaan data bisnis industri merupakan hal yang 

krusial. Data yang digunakan untuk dianalisa haruslah data yang valid dan 

reliable dan harus dikumpulkan dengan menggunakan metode ilmiah. 
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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 

berbagai variabel untuk tujuan khusus penelitian. Data sekunder mengacu 

pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang ada. 

Dalam penyusunan studi kelayakan bisnis restoran Chingu Korean 

Cuisine, data  diperoleh melalui dua sumber yaitu data primer dan data 

sekunder. 

1. Data Primer 

a. Metode Survei dengan Kuesioner 

1) Kuesioner yang dibuat bersifat deskriptif untuk mendapatkan 

informasi mengenai minat pasar dan informasi terkait mengenai 

bisnis yang akan dijalankan. Sehingga didapatkan data yang aktual 

dan reliable dalam pembuatan studi kelayakan bisnis Chingu 

Korean Cuisine. 

2) Metode Sampling 

(a) Responden merupakan pengusaha, karyawan, ibu rumah 

tangga, pelajar dan mahasiswa/ mahasiswi yang diambil 

dengan menggunakan metode convenience sampling di daerah 

Jakarta Utara. 
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(b) Waktu penyebaran kuesioner akan dilakukan pada bulan Maret 

di beberapa tempat seperti sekolah, kantor dan perumahan di 

daerah Jakarta Utara. 

b. Observasi Langsung 

Observasi dilakukan pada beberapa restoran yang terletak di daerah 

Pluit, Jakarta Utara untuk dapat mengetahui keadaan lokasi usaha, 

keadaan pesaing dan sebagai tolak ukur usaha makanan dan minuman 

didaerah sekitar. 

c. Wawancara Terstruktur 

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan tambahan informasi dari 

narasumber yang berkompeten dan dapat memberikan masukan 

penting mengenai usaha yang akan dijalankan. Narasumber merupakan 

manager dan staff dari sebuah restoran dan restoran Korea, pemilik 

usaha restoran, serta pemasok bahan baku bagi usaha makanan dan 

minuman. Pertanyaan disusun secara sistematis guna mendapatkan 

informasi dari narasumber secara efektif dan efisien. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder diperoleh melalui referensi-referensi yang tersedia di 

perpustakaan Universitas Pelita Harapan, internet, dan Biro Pusat Statistik. 

D. Tinjauan Konseptual Mengenai Bisnis Terkait 

Menurut Nineimer & Hayes (2006 : 9) restoran adalah:  

“A restaurant is a for-profit foodservice operation whose primary business  

involve the sale of food / beverage products to individuals and small groups of  

guests. Restaurant may have few or many seats; they may be free-standing or located  

within a hotel, resort or shopping mall. They may (or may not) serve alcoholic  

beverages in addition to food and may have extensive or limited menus. They may  

offer fine dining at high prices. They may also be quick service properties with lower  

prices offering food served at a counter by a cashier.” 
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Dari pengertian di atas dapat diartikan bahwa restoran ialah sebuah badan 

usaha yang dikelola secara komersil yang kegiatan utamanya ialah 

menyediakan makanan dan minuman baik alkohol maupun non alkohol 

kepada tamu perorangan maupun grup. Restoran dapat memiliki kapasitas 

tempat duduk banyak atau sedikit. Menu yang ditawarkan juga bervariasi. 

Tujuan operasional restoran adalah untuk mencari keuntungan. Selain 

bertujuan mencari keuntungan, memuaskan para tamu pun merupakan tujuan 

operasional restoran yang utama. 

Sejarah restoran menurut Walker & Lundberg (2005: 6) berawal pada 

tahun 1500 di Eropa, negara Perancis menjadi negara pertama dalam memulai 

usaha “fine dining” dengan mengembangkan persiapan makanan dasar dan 

teknik pelayanan yang juga telah dikembangkan di beberapa bagian benua 

Eropa, termasuk Italia dan Spanyol. Di pertengahan tahun 1700, seorang 

Perancis bernama Jean Baptise Gilbert Paypalt mendirikan restoran Perancis 

pertamanya dengan nama Julien’s Restaurator, makanan yang dijual berupa 

sup, fondue, dan truffles (jamur). Sejak saat itu makan di restoran semakin 

diminati oleh masyarakat. 

Pada awal tahun 1800, penginapan dan tavern (rumah minum) di Amerika 

Serikat mengalami peningkatan yang signifikan. Dengan  meningkatnya 

pertumbuhan penduduk dan juga perkembangan ekonomi mereka yang pesat, 

banyak masyarakat  memilih alternatif untuk makan di restoran yang elegan 

dan mahal dibandingkan dengan menyediakan makanan sendiri di rumah. 

Pada tahun yang sama lebih dari lima ratus restoran telah dibuka di kota Paris. 
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Menurut Barrow dan Powers (2009: 79-91), restoran dibagi menjadi 

beberapa kategori, yaitu: 

1. Chain  

Chain restoran memiliki beberapa keuntungan, antara lain: 

a. Pengakuan pasar 

b. Pengaruh iklan lebih besar 

c. Pengembangan dengan sistem canggih 

d. Potongan pembelian 

Adapun contoh dari Chain Restaurant adalah Ismaya Group 

2. Franchised Restaurant 

Adalah suatu usaha yang ditujukan bagi mereka yang kurang 

berpengalaman namun ingin membuka restoran dengan resiko yang lebih 

sedikit dari pada memulai restoran sendiri dari nol karena segala 

sesuatunya telah memiliki standarisasi dari pemberi franchise. Contoh 

Franchised Restaurant adalah Warung Leko 

3. Quick Service Restaurant 

Restoran cepat saji dituntut untuk memberikan layanan yang cepat 

sehingga dibutuhkan staff yang memiliki kinerja cepat dan produk yang 

cepat saji. Pada umumnya restoran ini menjual produk makanan seperti 

burger, ayam goreng renyah, kentang goreng dan makanan sejenis. 

Contoh: Burger King 

4. Fast Casual Restaurant 

Fast Casual Restaurant berada diantara quick service dan fine dining 

restaurant, ciri-ciri yang menentukan fast casual restaurant adalah 
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menggunakan bahan-bahan berkualitas tinggi, dibuat langsung setelah 

tamu memesan, pilihan menu sehat, dekorasi kelas atas. Fast casual 

restaurant dapat terus mengalami peningkatan dengan konsep-konsep baru 

dalam membuka diri. Contohnya: Pizza Marzano 

5. Family Restaurant 

Family Restaurant memiliki lokasi di dalam atau mudah di capai dari 

pinggiran kota dan dengan konsep informal yang menawarkan menu 

sederhana dan pelayanan yang dirancang untuk menarik perhatian 

keluarga. Contohnya: Rice Bowl 

6. Casual Restaurant 

Casual dining sangat popular karena sesuai dengan tren sosial dan gaya 

hidup yang lebih santai. Faktor-faktor yang menentukan termasuk jenis 

makanan, kreatifitas dari menu bar, tingkat layanan yang baik, 

kenyamanan dan dekorasi yang anggun. Contoh: Marche 

7. Fine Dining Restaurant 

Mengacu pada masakan dan layanan yang disediakan restoran dimana 

makanan, minuman dan pelayanan yang ditawarkan mahal dan bergaya 

santai. Turnover yang terjadi tidak terlalu besar, mungkin saja bisa kurang 

dari satu kali dalam semalam. Contoh: Il Mare Hotel Mulia 

8. Specialty Restaurant 

Restoran yang memiliki makanan dengan fitur yang berbeda kebangsaan 

atau masakan. Beberapa yang termasuk dalam specialty restoran adalah: 

a. Mexican Restaurant 
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Menu, dekorasi, dan musik yang ada di Mexican restoran benar-benar 

colorful dan exciting. Menu yang ditawarkan biasanya mengandung 

seafood dan saus yang pedas. Contoh: Chili’s 

b. Italian Restaurant 

Makanan yang dibuat didasarkan pada masakan rumah, termasuk pasta 

yang terbuat dari adonan tepung terigu dan air. Pasta memiliki 

berbagai bentuk dan masing-masing bentuk memiliki nama sendiri. 

Contoh: Pepenero 

c. Chinese Restaurant 

Semua masakan diselesaikan dengan menggunakan wok, wajan logam 

besar dengan dasar bulat. Dengan konsentrasi pada bagian bawah yang 

panas, wajan mampu mencapai suhu tinggi yang diperlukan untuk 

memasak dengan cepat. Contoh: Din Tai Fung 

9. Theme Restaurant 

Theme Restaurant dibangun atas dasar sebuah ide, biasanya menekankan 

pada hal-hal yang menyenangkan, fantasi, glamour, romantis, kegiatan 

olah raga, dan lain sebagiannya yang dapat terlihat dari segi desain 

restoran. Contoh: Playground, restoran bertema taman bermain anak. 

Chon dan Maier (2010:196) membagi cara penyajian atau tipe jasa 

kedalam duabelas tipe jasa. Tipe jasa yang ditawarkan ini bergantung pada 

target market yang dituju. Tipe-tipe jasa tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Table Service 

Biasanya memiliki target market menengah keatas. Para pelanggan 

dipersilahkan masuk dan duduk oleh pelayan. Pemesanan makanan dan 
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minuman dilakukan di meja tamu dan pesanan akan diantar ke meja tamu. 

Restoran ini biasanya juga menawarkan wine sebagai pilihan 

minumannya. Contohnya: Blue Grass 

2. Buffet Service 

Biasanya ditujukan untuk kalangan menengah kebawah dan keluarga. Tipe 

jasa ini biasanya dilakukan pada sebuah jamuan makan seperti ulangtahun 

dan pernikahan dimana tamu dapat mengambil makanan dan minumannya 

pada buffet table yang tersedia. Contoh: Hanamasa 

3. Banquet Table Service 

Biasanya digunakan pada sebuah acara besar. Jasa ini memiliki target 

market seperti keluarga, sosial, dan bisnis. Jasa seperti ini hampir mirip 

dengan table service dimana makanan dan minuman diantar ke meja tamu. 

Namun banquet table service membutuhkan transportasi untuk membawa 

makanannya dari dapur ke tempat diadakannya acara tersebut. Contoh: 

Maystar Restaurant 

4. Cafetaria Service 

Biasanya ditemukan di sekolah dan perkantoran dimana pelanggan 

mengambil dan membawa makanan dan minuman yang dipesannya sendiri 

ke mejanya.  

5. Family-style service 

Biasanya digunakan untuk jamuan makan di kamp musim panas dan 

penyajiannya dilakukan seperti jamuan makan malam keluarga tradisional. 
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6. Room service 

Biasanya dilakukan oleh hotel dimana tamu dapat memesan makanan dari 

menu yang ditawarkan dan pesanan dapat diantar ke kamar tamu tersebut. 

7. Quick counter service 

Menempatkan jasanya untuk kalangan bawah dan biasanya menawarkan 

makanan cepat saji. Pelanggan memesan dan membayar makanan dan 

minumannya di kounter sambil menunggu pesanannya siap untuk 

disajikan kemudian pelanggan membawa pesanannya sendiri ke meja 

makan. Contoh: fast food restaurant 

8. Traditional counter service 

Memberikan pelayanan yang cepat dari pemesanan hingga pengambilan 

pesanan dibandingkan dengan table service. 

9. Take-out service 

Biasanya juga digunakan pada restoran yang menggunakan table service. 

Pelanggan yang lebih memilih untuk memakan pesanannya di rumah dapat 

menggunakan take-out service. 

10. Delivery Service 

Adalah jasa pengiriman pesanan ke rumah pelanggan. Restoran yang 

menggunakan jasa ini biasanya memiliki menu yang terbatas. 

11. Carhop Service 

Biasanya disebut juga drive-in sangat populer di California pada tahun 

1940-an dan 1950-an. Pelanggan memasuki tempat parkir restoran dan 

memesan makanannya pada intercom atau carhop (pelayanan), kemudian 
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carhop akan memberikan pesanan dan pelanggan dapat membayar 

pesanannya pada carhop. 

12. 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 pesanannya 

pada sebuah jendela yang telah disediakan. Contoh: McDonald’s Drive-

Thru 

Cooper, Floody dan McNeil (2002: 6) mengemukakan bahwa menu adalah 

dokumen paling penting yang akan selalu dipersiapkan. Berikut adalah 

beberapa alasan mengapa menu sangat penting untuk keberhasilan suatu 

usaha: 

1. Menu dapat menjelaskan harapan anda kepada pelanggan potensial. 

2. Menu sangat dapat mempengaruhi pemilihan lokasi dan rencana 

pemasaran 

3. Menu sangat mempengaruhi rencana dekorasi. 

4. Menu mempengaruhi desain dan tata letak dapur dan restoran 

5. Menu dapat menentukan siapa pelanggan anda dan pengaruh terhadap 

seleksi karyawan 

6. Menu adalah titik awal untuk mengembangkan laporan laba rugi. 

Menurut Ojugo (2010: 38) menu adalah sebuah alat penjualan yang paling 

mempengaruhi pelanggan. Menu menjual produk makanan dan minuman 

yang dijual beserta dengan harganya. 

Walker (2009: 213), mengklasifikasikan menu menjadi enam jenis, yaitu: 
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1. Menu A’la carte 

Menu makanan ini terdiri dari berbagai kelompok hidangan dan tiap 

kelompok terdiri dari beberapa pilihan makanan dengan harga masing-

masing. 

2. Menu Table d’hote 

Menu makanan ini terdiri dari beberapa jenis hidangan (set menu) yang 

mempunyai satu kesatuan harga. 

3. Du Jour Menu 

Menu yang biasa dikenal sebagai Menu of The Day dimana hanya 

disajikan pada hari tertentu. 

4. Tourist Menu 

Menu ini digunakan untuk menarik turis yang datang berkunjung 

5. California Menu 

Dinamakan California Menu di beberapa restoran di California, tamu yang 

datang dapat memesan semua jenis menu kapan saja. 

6. Cyclical Menu 

Menu yang makanannya disajikan secara berulang dalam periode tertentu. 

Chingu Korean Cuisine merupakan restoran yang mengusung hidangan 

Korea. Makanan Korea menurut Kittler & Sucher (2002) adalah  

“Korean cuisine is neither Chinese or Japanese, although it has been influenced by 

both styles of cooking. It is a distinctly hearty Asian fare that is highly seasoned and 

instantaneously recognizeable as Korean by its flavors and colors. Sweet, sour, bitter, 

hot, and salty tastes are combined in all meals, and foods are often seasoned before and 

after cooking. Five colors-white, red, black, green and yellow-are also important 

considerations in the preparation and presentation of dishes.”  

  

Berdasarkan kutipan tersebut dapat diartikan bahwa meski gaya memasak 

hidangan Korea banyak dipengaruhi oleh gaya memasak  hidangan Cina dan 
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Jepang, namun hidangan Korea memiliki keunikan tersendiri yang berbeda dari 

keduanya. Hidangan yang dibumbui dengan rasa dan presentasi warna yang 

khas tersebut dengan mudah dikenali sebagai hidangan Korea. Unsur rasa yang 

bervariasi seperti manis, asam, pahit, pedas dan asin tergabung dalam hidangan 

Korea. Hidangan biasanya dibumbui sebelum dan sesudah proses memasak. 

Lima komponen warna-putih, merah, hitam, hijau dan kuning- juga sangat 

penting dalam proses persiapan hingga presentasi akhir dari hidangan.   

Hidangan utama dari Chingu Korean Cuisine adalah hidangan daging 

panggang. Menurut Kong Foong Ling (2007: 114) 

 “The Korean barbeque is well-known throughout the world and in Korea it is a 

popular way of cooking beef in restaurants and in street stalls. At home, families usually 

use a table-top grill on which to cook bulgogi and galbi ribs (grilled beef ribs).”  

 

Hidangan daging panggang Korea merupakan hidangan telah dikenal diseluruh 

dunia. Di Korea sendiri merupakan cara yang populer untuk memasak daging 

sapi di restoran maupun warung-warung makan. Di rumah, keluarga biasanya 

menggunakan panggangan diatas meja untuk memasak bulgogi dan galbi ribs 

(tulang iga sapi yang dipanggang). 

Bulgogi menurut Kong Foong Ling (2007) adalah,  

“ Traditional bulgogi is made by cooking very thin strips of marinated beef over  

a charcoal fire using a special domed griddle with holes. These days, it is more likely to 

be cooked on a tabletop gas grill or in a cast iron skillet in the kitchen.” 

 

Bulgogi merupakan irisan daging sapi tipis yang sebelumnya telah direndam 

didalam bumbu kemudian dipanggang diatas panggangan berbatu bara. 

Dewasa ini, bulgogi lebih banyak dimasak pada panggangan di atas meja 

maupun panggangan yang terdapat pada kompor gas. 

Chingu Korean Cuisine termasuk ke dalam kategori Specialty Restaurant 

dengan Table Service dimana tamu disambut oleh pelayan ketika memasuki 
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restoran, kemudian diantarkan ke meja, pemesanan makanan dilakukan di meja 

tamu dan makanan diantar ke meja tamu. Chingu Korean Cuisine mengusung 

hidangan A’la carte Korea diselaraskan dengan konsep unik Korea lengkap 

dengan ornamaen-ornamen yang khas seperti pintu geser kayu, tatami dan 

kursi lesehan, hiasan dinding seperti lukisan dan kaligrafi hingga lampu hias 

kertas yang khas yang diselaraskan dengan pencahayaan ruangan yang 

memberi kesan hangat dan elegan. Chingu Korean Cuisine juga dapat 

dikategorikan sebagai Casual Restaurant karena atmosfirnya yang santai dan 

pelayanannya yang bersifat ramah dan fleksibel sesuai dengan kebutuhan tamu. 




