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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Gagasan Awal

 Restoran merupakan salah satu bisnis yang terus berkembang. Hal ini 

disebabkan karena restoran merupakan suatu bidang usaha yang menyediakan 

makanan dan minuman, yang merupakan kebutuhan primer yang tidak dapat 

dihindari oleh manusia. Saat ini restoran juga menjadi salah satu sarana dalam 

bersosialisasi, hal ini membuat banyak orang berniat untuk membuat bisnis 

restoran. Perkembangan restoran juga sangat terlihat di Indonesia, khususnya 

di Jakarta, banyak bermunculan restoran-restoran yang menawarkan jenis 

makanan, pelayanan, maupun konsep yang baru. Perkembangan restoran ini 

juga disebabkan karena adanya keinginan konsumen yang terus meningkat. 

Dulu orang pergi ke restoran hanya untuk makan dan minum saja, namun 

dewasa ini banyak orang pergi ke restoran bukan hanya untuk makan, tetapi 

mereka ingin menghabiskan waktu dan menikmati suasana sambil makan. 

Bahkan tidak sedikit orang yang rela mengeluarkan uang lebih banyak untuk 

mendapatkan pengalaman makan yang berbeda. Melihat permintaan pasar dan 

perkembangan restoran yang bergitu pesat menimbulkan suatu keinginan untuk 

membuat sebuah restoran yang menghadirkan suatu konsep dan nuansa baru, 

yang dapat dinikmati oleh masyarakat dan memberikan pengalaman bersantap 

yang berbeda kepada masyarakat, terutama untuk para penggemar kuliner. 

Menurut Walker dan Lunberg (2005) ada beberapa alasan orang membuka 

bisnis restoran, yaitu: 
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1. Money : Restoran merupakan badan usaha komersil yang merupakan  tempat 

untuk mencari uang. Semakin sukses sebuah restoran maka keuntungannya 

akan semakin besar. Banyak juga para pembisnis yang mendapatkan 

keuntungan dari investasi saham di sebuah restoran. 

2. The Potential for a buyout : Seorang pemilik restoran yang sukses lebih 

dikenal sebagai pembeli. Banyak perusahaan terutama perusahaan kecil 

membeli restoran. 

3. A place to socialize: Restoran dapat memenuhi kebutuhan orang-orang yang 

menginginkan sosialisasi yang tinggi, karena restoran merupakan tempat 

untuk bersosialisasi. Interaksi yang terjadi konstan dan bervariasi. 

4. Challenge : Bagi orang-orang yang kompetitif mereka menginginkan bisnis 

yang menawarkan tantangan lebih. Restoran memberikan tantangan lebih 

untuk terus berinovasi dalam memberikan layanan baru, dekorasi baru, 

makanan baru, serta cara mempromosikan dan memasarkannya. 

5. Habit : Mempelajari suatu keahlian atau cara dalam hidup akan menjadi 

suatu kebiasaan. Kebiasaan dapat membuat seseorang terpaku pada gaya 

hidup.  

6. A firm lifestyle : Orang yang khusus mencari makanan dan minuman dapat 

mengetahui letak restoran dan perbedaan harga. 

7. Opportunity to express your self : Seorang pemilik restoran dapat 

 mengekspresikan dirinya dengan membuat naskah, memberikan karakter,    

 memberikan pengaturan pada restorannya. 
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TABEL 1 
Nilai PBD Menurut Lapangan Usaha Tahun 2009-2011 

Laju Pertumbuhan TAHUN 2011 di Indonesia 
 

No. Lapangan usaha Atas dasar 
harga berlaku 

(Triliun Rupiah) 

Laju 
Pertumbuhan 

2011 
(persen) 

  2009 2010 2011  
1 Pertanian,Peternakan, Kehutanan, dan 

Perikanan 
857,2 985,4 1.093 3,0 

2 Pertambangan dan penggalian 592,1 718,1 866,3 1,4 
3 Industri Pengolahan 1.477 1.595 1.803 6,2 
4 Listrik, Gas, dan Air Bersih 46,7 49,1 55,7 4,8 
5 Komunikasi 555,2 660,9 756,5 6,7 
6 Perdagangan, Hotel, dan Restoran 744,5 882,5 1.022 9,2 
7 Pengangkutan dan komunikasi 353,7 423,2 491,2 10,7 
8 Keuangan, Real Estate, dan Jasa 

Perusahaan 
405,2 466,6 535,0 6,8 

9 Jasa-jasa 574,1 654,7 783,3 6,7 
     Sumber : Badan Pusat Statistik (2011) 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bawha lapangan usaha dalam bidang 

perdagangan, hotel, dan restoran memiliki laju pertumbuhan yang tinggi, yaitu 

9,2% yang menempati urutan kedua setelah pengangkutan dan komunikasi. 

  Rakuen no matsuri japanese restaurant merupakan suatu usaha bisnis 

restoran yang menyajikan makanan tradisional Jepang, serta memberikan suatu 

nuansa yang berbeda dari restoran Jepang pada umumnya bagi masyarakat. 

Restoran ini akan menghadirkan suasana yang dapat ditemui pada festival-

festival di Jepang.  Rakuen no matsuri japanese restaurant  bertujuan untuk 

memberikan pengalaman baru kepada masyarakat melalui makanan- makanan 

tradisional Jepang, serta memperkenalkan suasana festival Jepang sehingga 

pelanggan dapat menikmati sajian serta menikmati suasana yang ada. 

  Nama usaha yang dipilih adalah Rakuen no Matsuri Japanese Restaurant . 

Kata Rakuen memiliki arti surga dengan harapan agar pelanggan merasakan 

suasana yang sangat nyaman dan berkesan. Sedangkan kata Matsuri memiliki 

arti festival yang menggambarkan suasana di restoran ini. Kata Japanese 
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Restaurant memberikan informasi bahwa usaha ini menyajikan makanan dan 

minuman khas Jepang.  

  Produk utama dari Rakuen no matsuri japanese restaurant merupakan 

makanan dan minuman khas Jepang, yang terdiri dari makanan tradisional 

yang disajikan secara moderen. Salah satu makanan tradisional yang disajikan 

adalah nagashi somen, yang dalam bahasa indonesia artinya adalah mie somen 

yang mengalir. Apabila kita melihat acara-acara tradisional Jepang sering kali 

kita melihat mereka memakan mi somen dengan cara yang unik, yaitu dengan 

cara mengalirkan somen diatas sebilah bambu. Mie somen ini dialirkan dengan 

menggunakan air dingin, kemudian ditangkap menggunakan sumpit, dan 

dicelupkan ke dalam sebuah wadah yang berisi bumbu. Mie somen yang 

dialirkan inilah yang disebut dengan nagashi somen, namun dalam 

penyajiannya restoran ini menggunakan mesin, sehingga tidak menggunakan 

bambu. Selain itu Rakuen no matsuri japanese restaurant juga menyajikan 

okonomiyaki. Dalam bahasa Jepang, okonomi berarti "suka-suka" dan yaki 

berarti "panggang" ,sesuai dengan namanya, lapisan atas (topping) 

okonomiyaki bisa disesuaikan dengan selera orang yang mau memakan. 

Berbeda dari restoran Jepang lainnya yang ada di Jakarta, Rakuen no Matsuri 

memberikan kesempatan kepada pelanggan untuk merasakan pengalaman 

memasak sendiri okonomiyaki nya di meja mereka masing-masing. Menu 

Rakuen dilengkapi dengan appetizer, main course, sushi dan dessert .Makanan 

utamanya dapat dipesan langsung di meja masing-masing. Sedangkan makanan 

pendampingnya dapat dilihat di stand-stand yang disiapkan seperti stand pada 
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festival, diantaranya ada takoyaki, taiyaki, dll. Untuk minuman Rakuen no 

matsuri japanese restaurant menyediakan minuman non alcohol.  

  Pemilihan lokasi dari Rakuen no matsuri japanese restaurant adalah di 

Jakarta, tepatnya di daerah Senopati Jakarta Selatan. Lokasi restoran ini berada 

di Jakarta karena Jakarta merupakan ibukota yang memiliki jumlah penduduk 

sangat banyak, selain itu bisnis restoran di Jakarta juga berkembang sangat 

pesat, sehingga memiliki potensi pasar yang besar. Alasan pemilihan lokasi di 

daerah Senopati Jakarta Selatan adalah karena melihat ramainya bisnis restoran 

di daerah Senopati, dengan pelanggan yang bervariasi mulai dari pebisnis, anak 

muda, orang tua, serta keluarga yang bertaraf menengah hingga menengah 

keatas.  

   TABEL 2 
   Jumlah Usaha Pariwisata 2010 

   Jakarta Selatan 
 

NO Usaha Bidang Makanan Jumlah/ total 
1 Restoran / Rumah Makan 914 
2 Bar 261 
3 Kafetaria/Kantin/foodcourt/bakery 164 
 Jumlah/Total 1339 

           Sumber : Sudin Pariwisata Kota Administrasi Jakarta Selatan 

  Desain restoran ini akan didominasi oleh kayu-kayuan yang menekankan 

kesan tradisional Jepang, serta di desain dengan menggunakan ornamen-

ornamen serta hiasa-hiasan lainnya yang biasa ditemui pada festival di Jepang. 

Untuk pemilihan warna dinding serta meja dan kursi akan didominasi dengan 

warna coklat, sedangkan hiasan-hiasannya menggambarkan suasana festival. 
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B. Tujuan Studi Kelayakan 

Tujuan dari studi kelayakan ini dibagi menjadi dua, yaitu tujuan utama ( Major 

Objective), dan sub tujuan ( Minor objective ).  

1. Tujuan utama : 

   Tujuan utama dari studi bisnis ini adalah : 

 a. memberikan hasil analisis layak atau tidaknya usaha yang akan  dibangun 

sesuai dengan batasan modal yang tersedia 

 b. menganalisis berbagai aspek yang mempengaruhi bisnis ini, seperti aspek   

pasar, finansial, dan manajemen. 

 c. memperkecil resiko penanaman modal dan memberi keuntungan finasial 

untuk pemilik        

2. Sub tujuan : 

Sub tujuan dari studi kelayakan bisnis ini adalah : 

a. memuaskan minat konsumen yang terus berkembang dalam bidang 

kuliner 

b. memberikan pengalaman bersantap yang baru dan unik 

c. meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar dengan membuka lapangan 

pekerjaan yang baru, dengan memperkerjakan masyarakat sekitar sebagai 

pegawai dan anggota dari Rakuen no matsuri japanese restaurant.  

C. Metodologi 

Menurut Sekaran dan Bougie (2010) : 

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 
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Untuk mencapai hasil akhir yang akurat dan dapat dipercaya dari studi 

kelayakan bisnis, maka diperlukan metode penelitian yang dikenal sebagai 

metodologi riset. Dalam hal ini diperlukan pengumpulan dan pengolahan data 

untuk dapat menjamin keabsahan studi kelayakan bisnis tersebut. Data dapat 

diperoleh dari sumber primer dan sumber 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 Rakuen no matsuri japanese 

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

sekunder. 

1. Menurut Hair, et al (2009), data primer adalah: 

   "Refer to data collected directly from first hand sources to address the  

  current information research problem" 

 Berdasarkan pengertian diatas, data primer merupakan data yang diperoleh 

 secara langsung melalui survei dan narasumber yang bersangkutan. 

a.  Metode survei dengan Kuisioner 

Melakukan survei dengan membagian Kuisioner kepada beberapa sampel 

untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Kuisioner merupakan 

proses pengumpiulan data yang efisien untuk memperoleh data primer 

(Hair, Blush, & Oritnau). Pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam 

kuisioner berhubungan dengan objek penelitian yang akan ditujukan 

kepada responden untuk menjawab pertanyaan tersebut. Pengumpulan 

data ini bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai minat dan 

pendapat masyarakat mengenai Rakuen no matsuri japanese restaurant 
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sehingga data yang terlah diperoleh dapat dijadikan panduan dalam 

pembuatan studi kelayakan bisnis ini. Kuisioner akan dibagikan di area 

sekitar Senopati dengan harapan mereka yang akan menjadi konsumen 

dari Rakuen no matsuri japanese restaurant. 

Menurut Hair ( 2010) , jumlah sampel memegang peranan penting dalam 

estimasi dan interpretasi hasil.Maka ukuran sampel yang ideal adalah 

jumlah indikator variabel observasi dikalikan lima sampai sepuluh. 

Berdasarkan teori tersebut, maka sampel minimal yang dibutuhkan dalam 

penelitian ini adalah 35 x 5 = 175. Jumlah kuisioner yang dibagikan 

kepada masyarakat sekitar adalah sebanyak 200 kuisioner. 

b. Metode wawancara 

Wawancara terbagi menjadi dua jenis, yaitu wawancara terstruktur dan 

wawancara tidak terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara 

yang telah disusun oleh peneliti sehingga pertanyaanya sesuai dengan 

apa yang dibutuhkan oleh peneliti. Sedangkan wawancara tidak 

terstruktur adalah wawancara yang pertanyaannya tidak direncanakan, 

dan ditanyakan langsung kepada responden. Metode wawancara yang 

digunakan oleh Rakuen no matsuri japanese restaurant adalah wawancara 

tidak terstruktur. 

c. Observasi Langsung 

Observasi dilakukan pada beberapa restoran yang terletak di daerah 

Senopati Jakarta Selatan unuk mengetahui keadaan pasar, pesaing, dan 

lokasi usaha yang akan digunakan untuk menjalankan usaha bisnis. 
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2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang tidak berhubungan langsung dengan 

responden. Data sekunder adalah data primer yang telah diolah lebih lanjut 

dan disajikan oleh pengumpul data primer maupun pihak lainnya. Data 

sekunder akan diperoleh melalui refrensi-refrensi yang berada di Johanes 

Oentoro Library di Universitas Pelita Harapan, Badan Pusat Statistik, dan 

internet. 

D. Tinjauan Konseptual mengenai Bisnis Terkait 

1. Definisi Pariwisata 

Menurut Walker ( 2009) pariwisata adalah : 

   "Tourism is a dynamic, evolving, consumer-driven force and is the 
world's  largest industry, or collection of industries, when all its interrelated 
components are placed under one umberella : tourism, travel, lodging, 
conventions,expositions,meetings, events;restaurant,managed services;assembly, 
destination and event management ;and recreation. Tourism plays a 
foundational role in framing the various services that hospitability companies 
perform" 

Dari pengertian diatas dapat diartikan bahwa pariwisata merupakan industri 

terbesar di dunia yang bersfat dinamis dan berkembang. Pariwisata memiliki 

komponen-komponen yang tergabung di dalamnya, seperti retoran, travel, 

meeting, convention, dan lainnya. Pariwisata memiliki peran mendasar  

dalam membingkai kegiatan pelayanan di dalamnya. 

2. Definisi Restoran 

a. Menurut Ninemeir & Hayes (2006) restoran adalah : 

 " A restaurant is a far -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 alchoholic beverages in addition to food and may have extensive or 
limited menus. They may offer fine dining as high prices." 
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 Dari pengertian diatas dapat diartikan bahwa restoran merupakan suatu 

usaha yang dikelola secara komersil. Dimana kegiatan utamanya adalah 

menyediakan dan menjual makanan serta minuman baik kepada 

perorangan maupun grup. Restoran dapat berdiri sendiri, atau berlokasi 

di hotel, resort, ataupun di pusat perbelanjaan. Mereka memiliki menu 

yang bervariasi serta dapat menyediakan minuman beralkohol maupun 

tidak. Restoran juga dapat menawarkan harga yang tinggi ataupun harga 

yang rendah sesuai dengan pelayanan yang ditawarkan. 

b. Menurut Walker (2009) restoran adalah : 

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. Actually the word restaurant derives from the word 
restore. 

 
Pengertian diatas dapat diartikan bahwa restoran merupakan tempat 

untuk bersantai bersama keluarga, teman, dan rekan bisnis untuk 

mengembalikan energi yang telah keluar. 

3. Sejarah Restoran 
 

Menurut Walker & Lunberg (2005)  

Pada tahun 1500 di Eropa, Perancis menjadi negara pertama yang memulai 

usaha fine dining, mereka mengembangkan persiapan makanan dasar dan 

servis di beberapa bagian benua Eropa, termasuk Italia dan Spanyol. Pada 

pertengahan tahun 1700 Jean Baptise Gilbert Paypalt yang merupakan orang 

Perancis mendirikan restoran yang bernama Julien's restaurator. Di Restoran 

nya ia menjual sup, fondue, dan truffles (Jamur). Sejak saat itu makan di 

restoran semakin diminati oleh masyarakat. Pada tahun 1800, penginapan dan 

tavern di Amerika Serikat mengalami peningkatan yang signifikan. 



	   11 

pertumbuhan penduduk dan perkembangan ekonomi yang meningkat dalam 

masyarakat membuat banyak masyaraat memilih alternatif untuk makan di 

restoran yang elegan dan mahal di bandingkan memasak makanan sendiri di 

rumah. 

4. Jenis Jenis Restoran 

Menurut Barrow dan Powers (2009) Restoran dibagi menjadi beberapa 

kategori yaitu : 

a. Quick Service Resturant 

Restoran ini dituntut untuk memberikan pelayanan yang cepat 

 sehingga membutuhkan staff yang memiliki kinerja cepat dan produk yang 

 cepat saji, seperti ayam goreng renyah, kentang goreng, dan makanan  

sejenis. 

b. Fast Casual Restaurant 

Restoran ini berada di antara Quick service dan fine dining. Restoran ini 

menggunakan bahan-bahan yang berkualitas tinggi, makanan dibuat 

langsung setelah tamu memesan, pilihan menu sehat, dan menggunakan 

dekorasi kelas atas. 

c. Family Restaurant 

Restoran ini berlokasi di dalam atau mudah dicapai dari pinggiran kota. 

Restoran ini Menggunakan konsep informal yang menawarkan menu 

sederhana dan pelayanan yang dirancang untuk menarik perhatian 

 keluarga. 
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d. Casual Restaurant 

Restorn ini sangat populer karena sangat sesuai dengan tren sosial dan 

gaya hidup yang lebih santai. Makanan, kreatifitas dari menu, service yang 

baik, dan kenyamanan merupakan faktor penentu casual restaurant. 

Restaurant. 

e. Fine Dining Restaurant 

 Restoran ini menawarkan makanan dan minuman serta pelayanan yang 

mahal dan bergaya santai. Turn over yang terjadi tidak terlalu besar, bisa 

kurang dari satu kali dalam semalam. 

f. Speciality Restaurant 

Restoran ini memiliki makanan dengan fitur berbeda kebangsaan  atau 

masakan. Yang termasuk dalam speciality restaurant adalah : 

1) Mexican Restaurant 

menyediakan menu dekorasi dan musik yang benar benar colorfull dan 

exiciting. Menu yang ditawarkan biasanya mengandung seafood dan 

saus yang pedas. 

2) Italian Restaurant 

Makanan yang disediakan didasarkan pada masakan rumah termasuk 

pasta yang terbuat dari adonan tepung terigu dan air. Pasta memiliki 

berbagai jenis dengan masing masing bentuk dan nama sendiri. 

3) Chinese Restaurant 

Semua masakan dibuat dengan menggunakan wajan logam besar 

dengan dasar bulat. Dengan konsentrasi pada bagian bawah yang panas, 
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wajan mampu mencapai suhu tinggi yang diperlukan untuk memasak 

dengan cepat 

g. Theme Restaurant 

restoran ini dibangun atas dasar sebuah ide yang menekankan pada hal hal 

yang menyenangkan, fantasi, glamour, romantis, kegiatan olahraga, dan 

lain sebagainya yang dapat terlihat dari segi desain restoran. 

5. Jenis Jenis Service 

Menurut Chon dan Maier ( 2010 ) 

Cara penyajian atau tipe jasa di bagi kedalam 12 tipe jasa. Tipe jasa ini 

disesuaikan dengan target maret yang dituju. Tipe-tipe jasa tersebut adalah : 

a. Table Service 

Pelayanan ini memiliki target market menengah ke atas. para pelayan 

mempersilakan pelanggan nya masuk dan duduk, pemesanan makanan dan 

minuman dilakukan di meja tamu kemudian pesanan akan di antar ke meja 

tamu. Biasanya restoran akan menawarkan wine sebagai  pilihan 

minumannya. 

b. Buffet Service 

Pelayanan ini ditujukan untuk kalangan menengah ke bawah dan untuk 

keluarga. Service ini biasanya ditemui pada jamuan makan seperti pesta 

ulang tahun, dan pernikahan dimana tamu dapat mengambil makanan dan 

minumannya di meja yang tersedia yang telah ditata dan diletakan sesuai 

dengan kelompoknya masing-masing. 
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c. Banquet Table service  

Pelayanan ini biasanya digunakan pada acara acara besar, target marketnya 

seperti keluarga, bisnis, dan sosial. Service ini hampir menyerupai table 

service dimana makanan dan minuman di antar ke meja tamu. Namun 

banquet table service membutuhkan alat transportasi untuk membawa 

makanannya dari dapur ke tempat diadakan nya acara tersebut. 

d. Cafetaria Service 

Pelayanan ini biasanya ditemukan di sekolah dan perkantoran dimana 

pelanggan mengambil dan membawa makanan dan minuman yang 

dipesannya dari counter ke mejanya. 

e. Family-style Service 

Pelayanan ini biasanya di gunakan pada jamuan makan di kamp musim 

panas dan penyajiannya seperti jamuan makan malam keluarga tradisional. 

f. Room service 

Pelayanan ini biasanya dilakukan oleh hotel. Tamu dapat memesan 

makanan dari menu yang ditawarkan dan pesanannya akan di antar ke 

kamar tamu tersebut. 

g. Quick Counter Service 

Pelayanan ini di tujukan untuk kalangan bawah dan biasanya menawarkan 

makanan cepat saji. pelanggan dapat memesan makanan dan minuman nya 

di counter, mereka harus menunggu makanannya siap untuk di ajikan 

kemudian membawa makanannya sendiri ke meja. 
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h. Traditional Counter Service 

Menyediakan makanan yang cepat dari pemesanan hingga pengambilan 

dibandingkan dengan table service. 

i. Take out service 

Biasanya juga digunakan pada restoran yang menggunakan table service. 

take out service lebih diperuntukan untuk pelanggan yang memilih untuk 

memakan pesanannya di rumah. 

j. Delivery Service  

Merupakan jasa pengiriman makanan kerumah. Restoran yang 

menggunakan jasa ini biasanya memiliki jumlah menu yang terbatas.  

k. Carhop Service 

Pelayanan ini dikenal dengan drive-in, sevice ini sangat populer di california 

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

memesan makanannya melalui intercom atau carhop  (pelayanan dan 

kemudian carhop akan memberikan pesanan dan pelanggan membayarnya) 

l. Drive-Thru service 

Layanan ini merupakan service carhop yang telah di perbaharui. Biasanya 

digunakan oleh restoran quick service, pelanggan berkendara dapat 

memesan pesanannya pada sebuah mikrofon kemudian dapat membayar 

pesanannya pada jendela yang telah di sediakan, kemudian membayar pada 

loket yang telah disediakan, dan menunggu pesanan selesai dibuat. 
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6. Jenis Kepemilikan Restoran 

Menurut Walker (2009) kepemilikan restoran dibagi menjadi dua, yaitu 

 a. Independent restaurants ( indies ) 

Restoran ini biasanya dikelola oleh satu orang atau lebih. Pada independent 

restaurant jika pemilik memiliki lebih dari satu restoran, mereka akan 

menjalankan fungsinya sendiri-sendiri. Tipe restoran ini dapat memberikan 

kesempatan kepada pemilik untuk lebih kreatif, fleksibel, dan lebih mandiri. 

Namun, lebih banyak resiko yang harus dihadapi. 

b. Chain Restaurants 

Merupakan kelompok restoran yang memiliki nama, strategi pemasaran, 

serta memiliki item menu yang sesuai dengan standart di seluruh lokasi. 

7. Jenis Menu 

Menurut Walker (2009) menu diklasifikasikan menjadi enam jenis, yaitu : 

a. Menu a'la carte 

Menu ini terdiri dari berbagai kelompok hidangan, tiap kelompok terdiri 

dari beberapa pilhan makanan dengan harga masing masing. 

b. Menu table d'hote 

menu ini terdiri dari beberapa jenis hidangan atau set menu yang 

mempunyai satu kesatuan harga 

c. Du Jour Menu 

Menu ini biasa dikenal sebagai menu of the day dimana hanya disajikan 

pada hari tertentu 

d. Tourist Menu 

Menu ini digunakan untuk menarik turis yang datang berkunjung. 
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e. California Menu 

Tamu yang datang dapat memesan semua jenis menu kapan saja. 

f. Cyclical Menu 

Menu yang makanan nya disajikan secara berulang dalam periode tertentu. 

8. Definisi Festival 

Menurut Plutschow (1996), Festival adalah : 

   " moment of celebration that has a meaningful category, such as  
  traditional festive occasion, religious commemorate, memorialize. Its a  
  celebrations of holidays across religions and culture around the world."   
Berdasarkan pengertian diatas, dapat diartikan bahwa festival merupakan suatu 

perayaan seperti acara tradisional, acara keagamaan, dan untuk acara untuk 

mengenang sesuatu.  

E. Jenis Konsep yang Dipilih 

Rakuen no matsuri japanese restaurant merupakan suatu badan usaha yang 

dikelola secara komersial dan menyediakan makanan serta minuman 

tradisional Jepang. Restoran ini dikelola secara independent, dimana pemilik 

membentuk sendiri restorannya dan tidak terikat dengan suatu standart. Rakuen 

no matsuri japanese restaurant menggunakan tipe pelayan table service dan 

take out service,  dimana  para pelayan mempersilahkan tamu masuk dan 

duduk, serta makanan dan minuman dapat dipesan di meja tamu dan kemudian 

pesanannya diantarkan ke meja tamu, selain itu tamu juga dapat memesan 

makanan untuk dibawa pulang. Termasuk ke dalam tipe casual restaurant 

karena mengutamakan produk dan pelayanan yang baik untuk kenyamanan 

tamu. Menu yang digunakan pada restoran ini adalah menu california menu 

dimana tamu dapat memesan semua jenis menu kapan saja. 




