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 BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Gagasan Awal

Ada beberapa trend pariwisata yang akan terus berkembang, salah 

satunya adalah wisata kuliner. Dilihat dari berbagai bidang usaha bisnis yang 

ada, bisnis di bidang makanan dan minuman merupakan salah satu bisnis yang 

menjanjikan karena didukung oleh kebutuhan primer manusia berupa 

kebutuhan akan pangan menyebabkan bisnis di ini tidak akan pernah mati.  

Kota Bandung adalah ibukota provinsi Jawa Barat yang pada zaman 

dahulu dikenal sebagai Parijs Van Java (bahasa Belanda) atau “Paris dari 

Jawa”. Kota Bandung terdiri dari 30 kecamatan dan 131 kelurahan dengan 

luas wilayah mencapai 16.767 hektar. Menurut data BPS pada tahun 2011 

kepadatan penduduk kota Bandung telah mencapai 2.424.957 jiwa dan berada 

pada peringkat ketiga kota terpadat di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya.  

TABEL 1 
Penduduk Kota Bandung Menurut Kelompok Umur Tahun 2011 
No. Kelompok Umur Laki - laki Perempuan Jumlah 
1. 0 – 4 107.470 102.001 209.471 
2. 5 – 9 107.571 101.349 208.920 
3. 10 – 14 96.517 93.047 189.564 
4. 15 – 19 110.010 112.628 222.638 
5. 20 – 24 128.532 121.678 250.210 
6. 25 – 29 130.519 120.338 250.907 
7. 30 – 34 115.936 107.334 223.297 
8. 35 – 39 100.496 95.308 195.804 
9. 40 – 44 85.834 83.846 169.680 

10. 45 – 49 69.880 71.280 141.160 
11. 50 – 54 59.367 58.768 118.135 
12. 55 – 59 45.477 42.668 88.145 
13. 60 – 64 26.754 28.116 54.870 
14. 65 – 69 20.972 22.887 43.859 
15. 70 – 74 13.478 15.354 28.832 
16. 75 Keatas 11.775 17.690 29.465 

Jumlah 1.230.615 1.194.342 2.424.957 
Sumber: BPS Kota Bandung (Proyeksi Sensus Penduduk 2010) 
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Dari hasil tabel, dapat dilihat bahwa jumlah penduduk paling banyak 

berkisar dari umur 15 hingga 34 tahun. Dilihat dari keadaan ini, maka penulis 

menyatakan simpulan untuk memutuskan masyarakat kalangan usia muda 

sebagai segmen pasar dikarenakan jumlah penduduk pada umur tersebut 

dominan di Bandung. Hal lainnya adalah daya beli masyarakat Bandung yang 

cukup tinggi. Indikator daya beli digunakan sebagai acuan untuk mengukur 

kemajuan pembangunan manusia. Pengeluaran riil perkapita Kabupaten 

Bandung pada tahun 2010 berada pada kisaran Rp.572.910. Angka ini 

meningkat Rp.7.590 dibandingkan dengan tahun 2009 yaitu sebesar 

Rp.565.320, sedangkan pada tahun 2008 hanya sebesar Rp.557.680. Dari data 

tersebut terlihat bahwa daya beli masyarakat Bandung terus meningkat, 

sehingga rencana membuka bisnis usaha di Bandung dapat berprospek baik. 

TABEL 2 
Jumlah Wisatawan di Kota Bandung Tahun 2007-2011 

Tahun 2007 2008 2009 2010 2011 
Jumlah 2.557.373 1.421.459 3.096.869 3.205.269 4.070.072 

        Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung (2012) 

Menurut tabel di atas, wisatawan tahun 2011 berjumlah 4.070.072 

orang dengan jumlah yang terus meningkat setiap tahunnya. Maka, simpulan 

dari tabel di atas adalah rencana pembukaan restoran di Bandung berprospek 

baik karena jumlah potensial pasar dari binsis terkait terus meningkat. 

TABEL 3 
Penduduk 10 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Kelamin dan Lapang 

Usaha Utama di Kota Bandung Tahun 2011 
No. Lapang Usaha Utama Laki-Laki Perempuan Jumlah 
1. Pertanian 3.381 - 3.381 
2. Industri 162.713 88.453 251.116 
3. Perdagangan 220.542 148.619 369.161 
4. Jasa 142.385 87.990 230.375 
5. Lainnya 140.692 18.171 158.863 

TOTAL 669.713 343.233 1.012.946 
        Sumber: BPS Kota Bandung (Sakernas 2011) 
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Berdasarkan tabel di atas dijelaskan bahwa penduduk yang bekerja di 

lapang usaha jasa tergolong tinggi. Restoran termasuk bidang usaha jasa yaitu 

jasa boga. Maka hasil menunjukkan bahwa usaha jasa boga tergolong jenis 

lapangan pekerjaan yang cukup diminati oleh masyarakat Kota Bandung. 

Menurut Walker (2009), terdapat 9 alasan seseorang ingin membuka 

usaha restoran adalah: 

1. Uang 

Restoran merupakan bisnis yang potensial untuk menghasilkan uang. 

Banyak usaha yang hanya menghasilkan keuntungan sebesar uang yang 

diinvestasikan, namun lain halnya dengan restoran. Restoran dengan 

penjualan satu juta dollar per tahun dapat menghasilkan 150.000-200.000 

dollar per tahunnya sebelum pajak. 

2. Potensi pembelian  

Pemiliki restoran yang sukses dicari oleh pembeli. Beberapa perusahaan 

besar telah membeli restoran terutama untuk rantai restoran yang kecil. 

3. Tempat untuk bersosialisasi 

Restoran memiliki tingkat sosialisasi dan pertukaran sosialisasi yang 

tinggi. Interaksi merupakan sesuatu yang dilakukan terus menerus dan 

bervariasi. Hubungan pribadi mengalami banyak perubahan terus-

menerus. Sebagian orang berpendapat bahwa terlalu banyak berinteraksi 

mengakibatkan kelelahan. 

4. Menyukai perubahan lingkungan pekerjaan 

Beberapa orang memilih untuk memulai bisnis restoran karena lingkungan 

kerja di restoran yang optimis dan dinamis. Dimana hari kerja tidak akan 
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pernah sama setiap minggunya. Suatu hari anda adalah seorang manajer 

dan keesokan harinya anda dapat menjadi seorang bartender, hosting, 

ataupun pramusaji. 

5. Tantangan 

Hanya sedikit bisnis yang menawarkan tantangan lebih besar kepada 

mereka yang suka berkompetisi. Apabila bekerja di restoran, selalu ada 

cara baru untuk menyajikan hidangan, dekorasi baru, hidangan baru, 

seseorang yang baru akan diberi pelatihan serta cara baru untuk 

memasarkan, mempromosikan, dan barang untuk diperdagangkan. 

6. Kebiasaan 

Apabila seseorang telah mempelajari keterampilan tertentu atau cara 

hidup, hal ini akan mengambil alih kebiasaan anda. Kebiasaan cenderung 

membuat orang mempunyai gaya hidup tertentu. Orang belajar memasak, 

merasa nyaman melakukannya, dan menikmati pengalaman di restoran 

akan tetap menjalani bisnis restoran tanpa memikirkan hal lainnya. 

7. Gaya hidup yang menyenangkan 

Bagi mereka yang menyukai makanan dan minuman akan merasa bahwa 

restoran adalah “where it is” dimana mereka bebas untuk menerima dan 

mengeluarkan biaya. Beberapa orang merasa senang makan, persiapan, 

serta pelayanan yang diberikan akan menjadi suatu kesenangan tersendiri. 

8. Terlalu banyak waktu 

Banyak orang mengundurkan diri dan memilih untuk membuka usaha 

karena memiliki terlalu banyak waktu. Banyak orang akan memilih bisnis 
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restoran karena restoran memberikan fleksibilitas, interaksi sosial, dan 

kesenangan. 

9. Kesempatan untuk mengekspresikan diri 

Pemilik restoran bisa disamakan dengan produsen teater dalam pembuatan 

naskah, pemberian peran, merancang pengaturan, dan menjadi bintang 

dalam acara tersebut. Acara tersebut diakui atau dianggap gagal semuanya 

didasarkan dari kemampuan pemilik dan pengetahuan dari penonton, yaitu 

target pasar yang dituju. 

TABEL 4 
Jumlah Usaha Restoran di Kota Bandung 

Tahun 2008 2009 2010 2011 
Jumlah 415 431 439 512 

       Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung (2012) 

Dari data di atas terlihat bahwa jumlah restoran terus mengalami 

peningkatan dari tahun ke tahun. Maka dapat disimpulkan bahwa pembukaan 

bisnis restoran di Bandung berprospek baik ke depannya. Bisnis restoran di 

Bandung kian marak apalagi setelah dipermudahnya akses dengan 

dibangunnya Tol Cipularang mengakibatkan Kota Bandung semakin padat 

oleh para turis dari Jakarta. Bisnis ini merupakan salah satu aspek penting 

dalam kegiatan pariwisata karena sebagai penyedia kebutuhan pangan bagi 

wisatawan. Selain kualitas makanan yang disajikan di suatu restoran ada 

berbagai aspek yang juga dipertimbangkan seperti interior, fasilitas, suasana 

dan pelayanan yang diberikan. Sekarang ini telah banyak konsep kreatif 

mengenai restoran menyebabkan persaingan bisnis ini semakin ketat. Melihat 

dari prospek keadaan bisnis restoran di Kota Bandung sangat besar, maka 
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proyek yang dipilih adalah membuka restoran dengan nama Classico 

Restaurant di Kota Bandung.  

B. Tujuan Studi Kelayakan 

Untuk mendukung hasil penelitian, maka keakuratan data sangatlah 

penting. Sumber data yang dibutuhkan juga harus dapat menjawab segala 

pertanyaan yang menjadi analisis penulis.  

Menurut Sekaran dan Bougie (2010), feasibility study:  

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. 

 
Studi kelayakan dilakukan untuk menganalisis apakah usaha ini layak 

untuk dilaksanakan di kemudian hari dengan melihat prospek dari Classico 

Restaurant. Studi ini juga menganalisis berbagai aspek dan faktor-faktor yang 

mempengaruhi kesuksesan suatu restoran, yang mana dapat membantu dalam 

penentuan kebijakan, perencanaan, serta pelaksanaan pembangunan restoran 

di kemudian hari. Dengan studi ini, diharapkan dapat mengungkap berbagai 

peluang dan hambatan yang akan dihadapi dalam pembuatan suatu restoran.   

Tujuan dari studi ini mencakup dua tujuan yang terdiri dari tujuan 

utama (major objectives) dan sub tujuan (minor objectives).  

1. Tujuan utama (Major Objectives): 

a. Menganalisis apakah proposal binsis ini layak atau tidak untuk 

dijalankan dengan tujuan untuk mendapat keuntungan sebesar-

besarnya sesuai dengan rincian biaya yang telah diperhitungkan. 

b. Mengungkapkan aspek-aspek yang berhubungan dan berdampak 

terhadap proposal bisnis. 
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c. Memaparkan analisis modal yang dibutuhkan serta jangka waktu 

pengembalian modal sehingga lebih memudahkan penanam modal 

untuk memprediksi tingkat keberhasilan proposal bisnis.  

2. Sub Tujuan (Minor Objectives): 

a. Membantu pemilik proyek untuk memperkecil resiko penanaman 

modal apabila proyek ini dilaksanakan. 

b. Membantu pihak menejemen dalam mengatur kinerja operasional 

Classico Restaurant sehingga dapat melakukan perkembangan dan 

inovasi produk serta layanan. 

c. Memperkaya keunikan bidang bisnis usaha restoran di Indonesia 

dengan inovasi produk dan layanan agar sesuai harapan konsumen. 

C. Metodologi 

Penyusunan Studi Kelayakan Bisnis ini menggunakan data-data primer dan 

sekunder: 

1. Data Primer  

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

Primary data refer to information obtained first-hand by the researcher 

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

Data primer ini merupakan data yang didapatkan secara langsung dari 

tempat pembuatan proyek ini akan dijalankan dan diperoleh secara 

langsung oleh peneliti mengenai variabel yang bersangkutan dengan 

tujuan penelitian. Data primer dapat berupa pendapat seseorang atau 

kelompok, hasil observasi, kejadian, kegiatan, serta hasil pengujian. 

Dalam studi kelayakan bisnis ini, cara yang digunakan adalah dengan cara 

menyebar kuesioner dan observasi langsung.  
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a. Metode Survei dengan Kuesioner  

Penyebaran kuesioner bertujuan untuk mengetahui profil responden, 

kondisi pasar, bauran pemasaran, serta minat pasar terhadap Classico 

Restaurant sehingga dengan harapan pasar. Metode yang digunakan 

adalah convenience sampling dimana peneliti bebas untuk menentukan 

responden. Penyebaran kuesioner dilakukan di sekitar wilayah Jalan 

Riau kepada 400 orang responden yang sesuai dengan segmen pasar. 

Setelah penyebaran kuesioner akan dilakukan uji validitas dan 

reabilitas agar hasil dari kuesioner dapat dipercaya. Pertanyaan 

kuesioner dibagi tiga yaitu: 

1) Pertanyaan mengenai profil responden dan kondisi pasar dengan 

menggunakan skala nominal untuk mengkategorikan responden 

berdasarkan kategori yang ada. 

2) Pertanyaan mengenai baur pemasaran dengan menggunakan skala 

likert untuk mengetahui pendapat responden mengenai restoran. 

3) Pertanyaan mengenai produk dengan cara mengurutkan menu 

yang ditawarkan pada setiap kategori produk sesuai dengan minat 

responden menggunakan skala ordinal untuk persentase 

perhitungan asumsi penjualan pada bagian keuangan. 

b. Observasi Langsung  

Observasi dilakukan pada beberapa restoran di Jalan Riau sehingga 

dapat diketahui kondisi, keadaan lokasi, keadaan lingkungan sekitar, 

potensi pelanggan, kelebihan dan kekurangan pesaing. Setelah 

dilakukan observasi langsung, keseluruhan informasi yang didapat 
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digunakan untuk dasar pembuatan bisnis Classico Restaurant, strategi 

yang akan digunakan, dan perencanaan lain untuk ke depannya. 

2. Data Sekunder 

Menurut Sekaran dan Bougie (2010):  

Secondary data is gathered from existing sources such as 
internal organization reports & records, published government records 
(e.g., SEC filing), statistical data, census data, business documents, 
periodicals and journal (literature survey), dissertation, unpublished 
manuscripts. 

 
Data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti secara tidak 

langsung dari data yang sudah ada sebelumnya seperti catatan pemerintah 

yang sudah dipublikasikan, data statistik, data sensus, dokumen bisnis, 

majalah dan jurnal (survei litelatur), disertasi, dan naskah yang tidak 

dipublikasikan. Data sekunder dapat menambah keaktualan data yang 

dapat diperoleh dengan lebih mudah dan cepat karena sudah tersedia. 

Dalam Studi Kelayakan bisnis ini, penulis menggunakan sumber buku-

buku yang terdapat di perpustakaan Universitas Pelita Harapan, data 

statistik Kota Bandung, data Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota 

Bandung, beberapa koran bisnis, dan buku-buku lain yang mendukung. 

D. Tinjauan Koseptual Mengenai Bisnis Terkait 

1. Pengertian Pariwisata 

Menurut Walker (2011), pariwisata adalah:  

Tourism comprises the activities of persons traveling to, and 
staying in places outsides their unusual environment for not more than 
consecutive year for leisure, business, and other purpose. 

 

Pariwisata adalah kegiatan perjalanan ke luar atau bukan tempat 

tinggal dan lingkungan biasa yang dilakukan tidak lebih dari satu tahun 

untuk rekreasi, bisnis, atau tujuan lainnya. Kegiatan wisata dilakukan 
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secara sukarela yang bersifat sementara ke tempat tertentu yang dianggap 

menarik untuk dikunjungi. Sekarang ini, kegiatan wisata menjadi suatu 

kebutuhan setelah disibukkan oleh rutinitas sehari-hari. 

2. Pengertian Destinasi  

Menurut Walker (2009), destinasi adalah: 

A location where travelers choose to visit and spend time.  

Suatu tempat dapat dikatakan destinasi bilamana tempat tersebut 

menjadi pilihan orang yang berpergian untuk tinggal sementara dan 

menghabiskan waktu. Daya tarik suatu destinasi sangat ditentukan oleh 

tujuan seseorang berpergian dan selera masing-masing orang. Suatu 

destinasi berfokus pada fasilitas dan layanan yang diberikan agar sesuai 

dengan harapan dan kebutuhan dari pengunjung. Beberapa komponen 

yang termasuk di dalamnya adalah atraksi, amenitis, daya jangkau suatu 

tempat, dan layanan penunjang lainnya.  

3. Sejarah Restoran  

Menurut Walker (2011), restoran pertama kali dikenal di Prancis 

dengan sebutan “public dining room”. Pada saat itu, pelanggan duduk 

lalu dilayani dan menikmati hidangan dengan porsi individu sesuai 

dengan yang dipesan dari menu. Pada tahun 1782, pria bernama 

Beauvilliers menemukan restoran bernama Grand Taverne de Londres. 

Namun restoran ini bukanlah awal mula restoran dengan konsep. 

Boulanger dikenal sebagai bapak dari restoran modern. Ia menjual sup di 

kedai minumannya di Rue Bailleul hingga disebut dengan soups 

restorantes (restoratives), yang merupakan asal mula dari kata restoran. 

Pada saat itu, undang-undang hanya memperbolehkan hotel untuk 
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penyedia makanan, namun sup tidak termasuk dalam kategori “food” saat 

itu. Kemudian pada tahun 1767, Boulanger menantang untuk memonopoli 

makanan sup dengan isi domba dalam saus putih. Hal itu menimbulkan 

gugatan pada Boulanger, tetapi pada akhirnya beliau menang dan 

membuka restoran bernama Le Champ d’Oiseau. 

4. Pengertian Restoran  

Pengertian Restoran Menurut Walker (2009), restaurant berasal 

dari kata restore of energy yang berarti memulihkan energi. Restoran 

merupakan bagian yang penting dalam kehidupan sehari-hari manusia 

karena manusia merupakan makhluk sosial membutuhkan beberapa 

waktu dalam satu minggu untuk bersosialisasi seperti makan dan minum 

dengan sesamanya. Restoran selain menawarkan makanan dan minuman 

namun juga dijadikan tempat untuk bersantai dan menikmati waktu 

bersama keluarga, teman, atau rekan bisnis.  

5. Kategori Restoran  

Menurut Chon dan Maier (2010), restoran dapat dibagi menjadi 

beberapa kategori yaitu: 

a. Fine Dining 

Fine dining restaurant biasanya memiliki tingkat tata meja yang 

tinggi, perabot dan dekorasi serta makanan yang terlihat mahal. 

Restoran ini sering disebut dengan “white tablecloth” karena 

biasanya menggunakan taplak meja berwarna putih dengan 

perlengkapan makanan dan minuman yang disesuaikan dengan menu 

yang ada. Restoran ini biasanya ditujukan untuk orang-orang yang 
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berpendapatan menengah ke atas karena menawarkan harga yang 

relatif mahal. Contoh: The Café di Hotel Mulia, Jakarta. 

b. Theme Restaurant 

Restoran ini memberikan pengalaman dalam menikmati makanan dan 

minuman. Restoran ini menciptakan suasana yang elegan dan 

memiliki tema tersendiri. Tema yang dipilih biasanya mudah untuk 

diterapkan misalnya olahraga atau negara tertentu. Restoran ini 

biasanya tidak mengedepankan kualitas makanan dan minuman yang 

ditawarkan, namun tema yang diterapkan restoran untuk tetap 

mendapat perhatian tamu. Contoh: Nanny’s Pavilion dengan tema 

perpusatakaan di Bandung, Marche, dan Hardrock Cafe. 

c. Casual Dinner-houses 

Restoran ini membidik pasar yang berpendapatan menengah dimana 

pelanggan menghindari harga yang tinggi dan formalitas yang 

ditawarkan oleh fine dining. Restoran ini memberikan suasana 

nyaman dan biasanya dipadukan dengan konsep theme restaurant. 

Contoh: Pancious, Kenny Roger Roaster, dan The Cheese Cake 

Factory. 

d. Ethnic Restaurant 

Restoran ini memberikan unsur etnik di dalam menu makanan, 

minuman, maupun dekorasinya. Restoran ini biasanya berada di 

lokasi dimana terdapat banyak orang dari budaya tertentu. Contoh 

dari restoran ini adalah Chinese restaurant, Japanese restaurant, 
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Ethiopian restaurant, dan sebagainya. Contoh: Kampung Daun di 

Bandung. 

e. Family Restaurant 

Family Restaurant memiliki menu yang dapat dinikmati oleh anak-

anak dan orang dewasa. Restoran ini biasanya tidak memiliki tema 

dan tidak menyediakan minuman beralkohol. Contoh: Ta Wan, XO 

Suki, Hongsin, dan Dunia Baru di Bandung. 

f. Grill / Buffet 

Kategori Grill / buffet merupakan restoran steakhouse yang 

menggunakan buffet sebagai pelayanannya. Konsep buffet yang 

ditawarkan kemungkinan para tamu untuk mengambil jumlah 

makanan yang lebih banyak. Namun restoran ini dapat menekan dari 

rendahnya biaya operasional karena tamu biasanya mengambil 

makanan sendiri. Contoh: Hanmasha, The Buffet, dan Satoo Sangrila. 

g. Quick Service 

Quick service biasanya disebut fast food merupakan jenis restoran 

yang sedang berkembang saat ini. Restoran ini biasanya menawarkan 

menu yang terbatas dengan harga yang relatif murah, dekorasi yang 

sederhana, dan memiliki konter yang digunakan untuk memesan dan 

mengambil makanan dan minuman yang dipesan. Saat ini restoran ini 

memakai tema-tema tertentu untuk menentukan jenis makanan yang 

dijual, contohnya makanan Jepang, makanan Cina, makanan India, 

atau makanan Meksiko. Contoh: McDonals, KFC, Yoshinoya dan 

Burger King. 
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h. Neighborhood / Third Places 

Kategori ini pertama kali diperkenalkan oleh Ray Oldenburg dalam 

bukunya yang berjudul The Great Good Place. Setiap 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 ini memberikan alternatif lain untuk mengatasi tekanan kerja 

dan kesepian yang sering terjadi pada masyarakat di pinggiran kota. 

Contoh: Bar. 

i. Coffee Houses  

Coffee house merupakan bisnis yang cepat berkembang. Coffee house 

biasanya memberi kesan sebagai third place dimana orang dapat 

berinteraksi, membaca koran, dan menikmati hidangan kopi yang 

ditawarkan. Contoh: Coffee Bean, Excelso, dan Starbucks. 

j. Catering 

Katering merupakan usaha yang melayani pemesanan makanan dan 

minuman untuk pesta atau kegiatan tertentu. Contoh: Wedding 

Catering, Resep Bunda Catering, dan Yufeto Catering di Bandung. 

6. Pengertian Display Kitchen 

Menurut buku Successful Restaurant Design (2010), display 

kitchen memiliki banyak keuntungan. Pentingnya terdapat display kitchen 

adalah menjadi sesuatu yang dapat dilihat oleh tamu dan mempersingkat 

waktu penyajian makanan. Alasan adanya open kitchen adalah karena hal 

tersebut menyenangkan bagi tamu dan menjadikan suatu hiburan 
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tambahan. Hal penting yang harus diperhatikan dalam konsep open 

kitchen adalah kebersihan. Tamu melihat seluruh proses kegiatan 

memasak, maka kebersihan dan penampilan juru masak harus menjadi 

perhatian serius.  

Menurut Katsigris (2006), salah satu detail desain yang baik adalah 

memasang setengah tembok saja, yang disebut semi-open kitchen. Para 

tamu dapat melihat para karyawan mempersiapkan makanan hanya dari 

batasan pinggang ke atas tanpa harus terlihat hal lain yang tidak terelakan 

yang sebaiknya tidak terlihat seperti lantai yang kotor, tumpukan piring 

kotor, panci kotor, dan lainnya. 

7. Pengertian Menu  

Menurut Ojugo (2010) menu menampilkan urutan nama makanan 

yang disajikan seperti makanan pembuka, makanan utama, makanan 

penutup, dan minuman. Tamu tidak mengharapkan bagaimana makanan 

dibuat, disiapkan, dan apa bahan baku di dalamnya, namun tamu hanya 

membaca kata-kata yang terdapat di dalam menu yang dapat 

membangkitkan selera makan sehingga membantu mereka dalam memilih 

makanan dan minuman yang akan dipesan.  

8. Klasifikasi Menu  

Klasifikasi menu menurut Kotschevar dan Withrow (2008): 

a. A la Carte Menu  

Menu yang menjual produk makanan dan minuman secara terpisah 

dengan harga yang terpisah. Semua jenis makanan dipesan secara 

terpisah yang beragam. Contoh: Sushi Tei, Solaria, dan Union. 
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b. Table d’Hote Menu 

Menu yang terdiri dari penggabungan beberapa jenis makanan secara 

bersama-sama dengan harga paket. Seringkali merupakan kombinasi 

seperti menu lengkap dari beberapa jenis makanan. Biasanya 

ditawarkan pilihan jenis makanan seperti sup, salad atau makanan 

penutup. Contoh: GH. Universal dan Grand Eastern di Bandung. 

c. Du Jour Menu  

Kelompok dari beberapa makanan yang disajikan hanya pada saat hari 

tertentu. Seringkali berhubungan dengan menu spesial seperti soup du 

jour. Jenis makanan ini dapat dikombinasikan dalam a la carte atau 

table d’hote menu. Contoh: Djuru Masak di Bandung. 

d. Limited Menu  

Menu dengan pilihan terbatas. Biasanya restoran quick-service atau 

café yang menggunakan menu ini. Contoh: Hoka Hoka Bento. 

e. Cycle Menu 

Beberapa menu yang ditawarkan dalam rotasi. Contohnya dalam kapal 

cruise, menu disusun sebanyak tujuh menu yang digunakan selama 

tujuh hari dan pada akhir rotasi, menu akan diulang kembali. Contoh: 

Pizza Hut. 

f. California Menu  

Nama menu ini diambil berdasarkan daerah asalnya yaitu California. 

Menyajikan menu sarapan pagi, makanan ringan, makan siang, dan 

makan malam yang disajikan setiap saat. Jika pelanggan 
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menginginkan sosis untuk makan malam atau kentang goreng untuk 

sarapan pagi maka dapat dipenuhi. Contoh: Solaria. 

Dalam buku Management by Menu, menu yang sukses adalah 

menu yang dapat menjadi alat komunikasi dan juga penjualan. Dapat 

dikatakan bahwa menu restoran harus dapat menyampaikan maksud dari 

detail produk yang dijual sehingga sedapat mungkin kenyataan kualitas 

dan kuantitas dari produk dapat sesuai dengan harapan tamu.  

9. Tipe Layanan  

Kotschevar dan Withrow (2008) membagi beberapa tipe pelayanan 

diantaranya: 

a. Counter Service 

Pelayanan ini merupakan layanan yang cepat dan umumnya memiliki 

tingkat perputaran pelanggan yang tinggi karena pelanggan masuk ke 

dalam restoran, memesan, dan makan dalam waktu yang singkat. 

b. Cafetaria Service 

Pelanggan mendatangi lokasi dan memesan makanan yang telah 

disajikan oleh petugas layanan kemudian membawa makanannya 

menuju meja. 

c. Buffet Service  

Layanan ini memiliki keuntungan dalam mengurangi biaya pelayanan 

namun memiliki kerugian yaitu pada makanan yang terbuang. Pada 

umumnya, buffet disajikan dalam satu set harga dan pelanggan dapat 

mengambil sebanyak mungkin makanan yang diinginkan. 
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d. Table Service 

Melayani pelanggan dengan menyajikan dan membawakan makanan 

yang dipesan ke meja pelanggan. Tipe ini merupakan tipe yang paling 

dasar dan tradisional dari layanan. 

e. Room Service Room Service  

Dapat mewakili sumber penting pendapatan dalam bagian Food & 

Beverage di hotel, yang juga merupakan faktor signifikan dari 

kepuasan pelanggan. Beberapa hotel memiliki dapur khusus untuk 

penyajian dan persiapan room service. 

f. Delivery, Drive-through, and Self-Service Delivery  

Menyajikan pelayanan makanan yang dapat dibawa pulang untuk di 

rumah, kantor, kamar hotel, dan lainnya sedangkan drive-through 

umumnya berhubungan dengan restoran quick-service. Self- service 

merupakan cara lain untuk mengurangi biaya pegawai dan biaya 

produksi. Beberapa pelanggan ingin dan lebih memilih untuk 

mengambil minuman dan makanan mereka sendiri dari konter dan 

membersihkan mejanya setelah selesai. 

10. Penjelasan Makanan Italia  

Makanan Italia adalah ibu dari semua masakan Eropa. Setiap 

daerah di Italia memproduksi masakan dengan karakteristik masing-

masing tergantung pada apa yang dapat ditemukan, ditanam, atau 

dipelihara disana. Pasta adalah salah satu masakan yang mencerminkan 

masakan Italia. Pasta biasa disajikan setelah antipasto (makanan 
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pembuka) dan il secondo (makanan utama). Pasta dimakan di seluruh 

wilayah Italia, tiap wilayah memiliki bentuk dan saus pasta yang berbeda.  

Makanan Italia lainnya yang cukup dikenal oleh masyarakat 

Indonesia adalah pizza. Pizza adalah makanan asli Italia yang terdiri dari 

adonan roti yang dilapisi oleh saus tomat dan keju yang biasanya 

ditambahkan jamur, anchovies, sosis atau ham. Pizza Margherita berasal 

dari Ratu Margherita yang pada tahun 1889 mengunjungi Brandi Pizzeria 

di Naples. Seorang pembuat pizza yang bertugas hari itu, Rafaele 

Esposito membuat pizza untuk Ratu yang berisi tiga warna bendera baru 

Italia. Warna merah dari tomat, warna putih dari keju mozzarella dan 

warna hijau dari daun basil segar yang akhirnya dikenal di seluruh dunia. 

Hingga sekarang pizza ini telah dikreasikan dengan berbagai variasi 

topping sesuai selera. 

11. Konsep Studi Kelayakan 

Pemilihan nama Classico Restaurant berasal dari bahasa Italia 

yang berarti klasik, sesuai dengan konsep restoran. Berdasarkan 

klasifikasi restoran, Classico dikategorikan sebagai theme restaurant 

karena memberikan pengalaman tersendiri dengan tema khusus Italia 

klasik yang menawarkan variasi makanan Italia. Di restoran ini para tamu 

dapat memilih sesuai selera berbagai variasi homemade pasta (spaghetti, 

farfelle, tagliattele, dan fettuccine, cavatelli) yang disesuaikan dengan 

saus yang ada, berbagai jenis roti pizza yaitu pizza tipis (thin crust), pizza 

bantal (calzone), pizza gulung (strombolli), dan dessert seperti tiramissu, 
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torte setevelli cake, canneli, dan castagnole yang tidak akan ditemukan di 

restoran lainnya.  

Restoran ini memiliki open kitchen sebagai pusat perhatian yang 

menampilkan atraksi pembuatan pizza sebagai daya tarik tersendiri. Di 

sisi lain, jenis layanan Classico termasuk di tipe table service dimana 

menu yang dipesan akan disajikan ke meja pelanggan. Berdasarkan 

klasifikasi menu, Classico menggunakan menu Ala Carte menu. 

Pelayanan bersifat lebih bersahabat dan ramah, agar tamu merasa 

nyaman. Jenis layanan ini disesuaikan dengan target pasar yang dituju 

yaitu kalangan muda. Konsep restoran yang bersifat klasik dipadukan 

dengan desain interior, dinding, dan furnitur lebih ke arah modern yang 

nyaman. Dengan konsep, menu, dan pelayanan restoran yang unik serta 

lokasi yang strategis di Jalan Riau dipastikan Classico Restaurant akan 

sukses di pasaran. 




