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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Gagasan Awal

Di jaman yang semakin berkembang ini, manusia memiliki tuntutan 

yang lebih untuk selalu berinovasi, terutama di bidang food and beverage.  

Seiring berjalannya waktu, industri pariwisata semakin berkembang pesat. 

Tabel berikut menunjukan sumber-sumber pemasukan dana pemerintah 

daerah dan membuktikan bahwa bidang pariwisata merupakan industri yang 

sangat berkembang pesat di Indonesia. 

TABEL 1 
Perkembangan Lapangan Kerja Restoran dan Bar Tahun 2011-2012    

di Jakarta 
Wilayah 2011 2012 Perkembangan (%)

Jakarta Selatan 88.730,44 94.920,21 6,98 

Jakarta Timur 66.725,67 70.918,90 6,28 

Jakarta Pusat 102.859,74 110.007,95 6,95 

Jakarta Barat 58.720,18 62.389,55 6,25 

Jakarta Utara 73.383,11 78.046,75 6,36 

Total 380.419,13 416.283,36 6,56

Sumber : Badan Pusat Statistik (2012) 

Dari tabel 1 yang didapat dari BPS tentang jumlah lapangan pekerjaan 

tahun 2011-2012, sektor di Jakarta Selatan memiliki perkembangan 

lapangan kerja terbesar dari sektor lainnya sehingga dapat disimpulkan 

banyak perusahaan yang mulai bergerak dalam bidang ini di Jakarta Selatan 

dan kesempatan ini harus segera diambil dalam perencanaan bisnis. 

Menurut Walker (2008: 4) ada beberapa alasan mengapa memilih bisnis 

di bidang restoran dan bar: 
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1. Uang: restoran berpotensi menjadi pabrik uang, karena dapat meraih 

keuntungan yang tinggi jika bisnis restoran mengalami kesuksesan. 

2. Pemilik modal dapat membeli restoran khususnya perusahaan kecil. 

3. Restoran merupakan tempat untuk berosialisasi, dengan maksud 

memenuhi kebutuhan orang-orang yang memelurkan sosialisasi tinggi. 

4. Banyak orang bergerak di bidang restoran karena lingkungan kerja yang 

selalu berubah-ubah dan perubahan itu terjadi secara konstan. 

5. Tantangan: dalam membuat sebuah bisnis itu tidak luput dari adanya 

sebuah tantangan untuk orang yang berkompetif. Selalu ada cara baru 

dalam memberikan pelayanan, design baru, jenis makanan baru, dan 

cara baru dalam sebuah pemasaran, promosi, dan merchandising. 

6. Orang mempelajari suatu keahlian atau cara hidup, akan menjadi suatu 

kebiasaan. Kebiasaan dapat membuat seseorang terpaku pada gaya 

hidup. 

7. Gaya hidup orang yang senang dengan makan, tentunya akan 

mengetahui restoran tersebut terletak dimana dan perbedaan harga yang 

ada. 

8. Banyak orang bergerak di bidang restoran karena mereka memiliki 

lebih banyak waktu. Restoran menyediakan flesibilitas interaksi sosial 

dan menarik. 

9. Kesempatan untuk mengekspresikan diri: pemilik restoran dapat 

dikatakan sebagai produser dari sebuah theater. Dia menulis naskah, 

memberikan peran, mengatur keadaan tempat, dan bintang di acaranya 

sendiri. 
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Dari teori di atas, munculah alasan proyek bisnis tequila house dengan 

nama Casa de Pita ada. Selain karena berpotensi besar dalam meraih 

keuntungan, bisnis ini bisa memberikan suasana baru kepada pelanggan 

penikmat hiburan, memberi tantangan untuk membuka suatu bar dengan 

konsep baru dan mengekspresikan buah pemikiran dari pemilik bisnis 

sehingga bisa direalisasikan untuk pelanggan. Bar Casa de Pita berpotensi 

besar dalam meraih keuntungan dapat dilihat dari konsep yang berlaku di 

dalamnya, yaitu Mexico. Di kawasan Kuningan, belum ada bar yang 

memiliki konsep ini sehingga bar Casa de Pita memiliki daya tarik tersendiri 

yang kuat kepada para pelanggan untuk datang. Selain itu, dapat juga dilihat 

dari produk yang diberikan sebagai produk utama, yaitu Tequila, akan 

membuat orang-orang semakin tertarik untuk mencoba bar Casa de Pita. 

Dari gaya dan cara minum Tequila yang berbeda dan unik yang 

menggunakan garam dan lime. Campuran cocktail yang tidak bisa secara 

sembarang dicampur, ini membuat gaya bar Casa de Pita berbeda dengan 

bar-bar lain yang ada. 

Tema dan konsep bar Casa de Pita belum ada sebelumnya di daerah 

Kuningan sehingga menjadi pemicu utama orang-orang berdatangan untuk 

mencoba suasana dan tempat baru ini. Tema yang diambil untuk menjadi 

konsep bar Casa de Pita menyerupai bar-bar yang berada di Mexico. 

Dengan segala dekorasi, produk, serta pelayanan yang diberikan membuat 

para pelanggan merasakan suasana bar yang berada di Mexico. Di Casa de 

Pita pelanggan bisa bersantai sambil menikmati makanan dan minuman 

yang disediakan. Selain itu, mayoritas industri jasa seperti ini menawarkan 
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berbagai macam hiburan yang bisa menjadi sarana bersosialisasi bersama 

teman, rekan kerja maupun orang asing. Ada kendala bahwa industri jasa 

bar sudah ada sebelumnya di daerah Kuningan. Namun, walaupun demikian 

para pesaing itu merupakan pesaing secara tidak langsung karena tidak ada 

bar tequila house sebelumnya di daerah Kuningan. Casa de Pita 

mengutamakan kualitas minuman, pelayanan yang menarik dengan 

dukungan dari seragam yang menciri khas-kan pakaian adat Mexico, juga 

suasana, pencahayaan, furniture, dan musik untuk menarik para pelanggan 

agar berdatangan dan menjadi tamu setia yang merasa puas dengan apa yang 

diberikan. 

 

B. Tujuan Proyek Akhir 

Studi kelayakan ini dilakukan untuk mengetahui peluang bisnis yang 

akan didapatkan berdasarkan hasil penelitian dari berbagai aspek yang akan 

dilakukan. Studi kelayakan ini memiliki 2 tujuan, yaitu: 

1. Tujuan utama (Major Objectives) 

a. Untuk mengetahui apakah studi kelayakan ini dapat diterima dan 

direalisasikan. 

b. Studi kelayakan ini dapat memberikan keuntungan bagi pemilik atau 

tidak. 

c. Memperkenalkan suasana baru bagi pelanggan. 

2. Sub tujuan (Minor Objectives) 

a. Untuk lebih mengetahui tentang pesaing bisnis dan bagaimana 

memberi solusi terhadap masalah yang akan muncul 
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b. Memberikan kesempatan pada masyarakat untuk memperoleh 

lapangan pekerjaan dan mengurangi tingkat pengangguran. 

 

C. Metodologi 

Dalam perencanaan studi kelayakan bisnis yang ingin dibuat, 

diperlukan berbagai data dan informasi untuk melengkapi analisis kelayakan 

bisnis tersebut. Beberapa teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data: 

1. Data primer 

Data primer adalah informasi yang didapat oleh peneliti sebagai data 

dari tujuan sebuah studi (Sekaran dan Bougie, 2010). Data primer dapat 

digunakan dengan metode: 

a. Metode survei dengan kuesioner 

Menurut Sekaran dan Bougie (2010: 197), kuesioner dapat diartikan 

sebagai berikut: 

A questionnaire is a preformulated written set of a question to which 
respondents record their answer, usually within rather closely deinfed 
alternatives. Questionnaires are an efficient data collection mechanism 
when the researchers know exactly what is required and how to measure 
the variables of interest 

 
Data primer ini akan dikumpulkan langsung di lokasi dengan 

menggunakan metode survei. Metode survei diharapkan dapat 

mengetahui kebutuhan dan keinginan pasar tentang bar Casa de 

Pita, seperti masyarakat yang bisa menjadi calon pelanggan adalah 

mereka yang menyukai minuman beralkohol terutama Tequila, 

calon pelanggan yang akan datang ke bar adalah mereka yang sudah 

berumur di atas 19 tahun. Dalam melakukan kuesioner ini, metode 

sampling yang digunakan adalah nonprobability sampling, secara 
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spesifik yaitu metode convenience sampling. Convenience sampling 

berarti pengumpulan informasi dari orang-orang yang bersedia 

memberikan informasi tersebut (Sekaran dan Bougie, 2010: 276). 

Kuisioner disebarkan langsung ke orang-orang yang ditemui di 

kawasan Kuningan untuk segera diisi, dan kemudian langsung 

dikumpulkan kembali. Hasil kuesioner telah dicantumkan di 

lampiran. 

b. Observasi langsung 

Observasi langsung dapat dilakukan untuk membantu memahami 

masalah yang kompleks dan kemudian, jika memungkinkan, 

mengajukan pertanyaan untuk meminta penjelasan tentang isu-isu 

tertentu (Sekaran dan Bougie, 2010: 218). Observasi langsung 

dilakukan di Kuningan, Jakarta Selatan untuk pemilihan lokasi 

tepatnya di Verde Apartment, serta mengamati pesaing-pesaing 

yang telah terlebih dahulu ada di kawasan Kuningan. 

2. Data sekunder 

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

Secondary data refer to information gathered from sources that already 
exist. 

 
Dari pengertian diatas dketahui bahwa seorang peneliti dapat 

mendapatkan sebuah informasi dari data yang sudah ada sebelumnya. 

Hal tersebut dilakukan untuk menambah keakuratan data yang telah 

dikumpulkan dalam proses pembuatan studi kelayakan bisnis ini. Data 

sekunder ini diperoleh dari berbagai sumber seperti studi laporan 
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kelayakan bisnis terdahulu, internet, buku, selain itu data juga didapat 

dari Badan Pusat Statistik (BPS). 

 

D. Tinjauan Konseptual Mengenai Bisnis Terkait 

1. Pariwisata 

Menurut Walker (2009: 37) pariwisata adalah: 

Tourism comprises the activities of persons traveling to and staying in 
place outside their usual environment for not more than one consecutive 
year for leisure, business, and other purposes. 
 

Berdasarkan pengertian di atas, pariwisata merupakan sebuah aktifitas 

seseorang yang pergi dan tinggal di luar tempat yang biasa mereka 

tinggalkan untuk tidak lebih dari satu tahun dengan tujuan bersenang-

senang, bisnis dan tujuan lainnya. 

2. Destinasi 

Menurut Page dan Lumsdon (2004: 79), destinasi adalah: 

Destination are a key feature of the tourism industry and their 
evolution, structure, operation, image, economy and marketing have 
featured widely in the research literature 
 

Berdasarkan teori di atas, destinasi adalah sebuah kunci pariwisata yang 

berevolusi, berstruktur, teroperasi, bercitra, berekonomi dan 

pemasarannya disebar luaskan untuk umum. 

3. Sejarah Bar 

Menurut Kastigris, Porter dan Thomas (2009: 8) kata bar berasal dari 

barrier yang merupakan tempat untuk bersosialisasi, bertukar pikiran 

dan menikmati hidup. Barrier sendiri memiliki arti sebagai penghalang 

dalam bahasa Indonesia, yang dimaksudkan bahwa tamu yang datang 

untuk membeli dan menikmati minuman yang disajikan oleh seorang 
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bartender, dibatasi sebuah penghalang yang disebut sebagai bar 

counter. Bar counter adalah meja panjang yang membatasi dua bagian, 

dimana seorang bartender bekerja berhadapan langsung dengan para 

pelanggan yang sedang duduk santai sambil menikmati minuman yang 

disajikan. 

Bar merupakan sebuah kata yang menggambarkan banyak raut situasi. 

Sejarah terbentuknya bar dimulai pada abad ke-13 pada saat pengacara-

pengacara dipilih menghadiri percobaan di pengadilan kerajaan 

(barristers and sergeants). Kegiatan pengadilan ini dilakukan dengan 

cara membatasi antara penggugat dan tergugat. Karena adanya 

pembatas diantara mereka (barrier), maka terciptalah kata bar. Di abad 

pertengahan dimana terjadi banyak kericuhan akibat konflik kerajaan, 

banyak buronan politik yang memilih untuk bersembunyi didalam bar, 

membuat bar sebagai tempat pelipur lara sekaligus sebagai tempat 

bersembunyi. Hal tersebut yang memang dikarenakan lokasi bar itu 

sendiri yang memang tersembunyi. Bar-bar tradisional memilih untuk 

menempatkan dirinya dibawah tanah (underground) dengan pintu yang 

menyaru dengan dinding sekitar. Tekstur kinetis dari pintu bar itu 

sendiri pun mengandung filosofi yang dalam. Pintu terasa berat bila 

ditarik dari luar, menggambarkan warna hati pelanggan yang akan 

masuk ke bar sedang menghadapi masalah yang berat. Pintu bar yang 

sangat ringan bila pelanggan ingin melangkah keluar dari bar 

menggambarkan bahwa masalah pelanggan sudah lebih ringan setelah 

menghibur diri di dalam bar. Kata bartender berasal dari fungsi seorang 
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bartender, dimana ia harus menjadi lembut (tender) dalam melayani 

(tending) para pelanggan, berkontradiksi dengan meja bar yang 

bertekstur keras. 

4. Pengertian Bar 

Bar menurut Kastigris dan Porter (2007: 17) adalah sebuah tempat yang 

menjual minuman baik beralkohol maupun non-alkohol untuk dapat 

dikonsumsi dan menyediakan hiburan seperti live music. 

Menurut Dayton (2009: 56) bar adalah:  
     A bar is an establishment that serves alcoholic drinks  beer, wine, cocktails, 
and mocktails  for consumption on the premises 

 
Menurut pengertian di atas, bar adalah suatu usaha yang menyediakan 

minuman berupa minuman beralkohol seperti beer, wine, mocktail, dan 

cocktail untuk dapat dikonsumsi. 

Menurut Andrews (2009: 258) bar adalah: 

     A bar is a facility that dispenses alcoholic beverages and cocktails; and non-
alcoholic refreshing drinks and mocktails (non-alcoholic cocktails). 

 
Pengertian di atas mengartikan bar sebagai sebuah fasilitas yang 

menjual minuman beralkohol dan cocktails; dan minuman non-alkohol 

yang menyegarkan dan mocktails (non-alcoholic cocktails). 

5. Jenis Bar 

Penempatan bar yang berbeda juga memiliki nama yang berbeda juga 

pada sebuah bar. Di Amerika, tempat yang menjual minuman 

beralkohol dan non alkohol disebut bar. Di Inggris tempat tersebut 

dinamakan pub, yang merupakan kepanjangan dari Public House. 

Menurut Walker (2009: 180) terdapat beberapa jenis bar, yaitu: 



10 
 

a. Lobby bar: jenis bar ini berada di sebuah lobby dari hotel, dan 

dahulunya dipopulerkan oleh Conrad Hotel untuk meningkatkan 

pendapatan dari hotel tersebut. 

b. Restaurant bar: secara umum, bar ini berada jauh dari lobby hotel 

dan menyediakan holding area untuk restoran. 

c. Catering and banquet bar: bar yang dibuat secara khusus untuk 

membantu departemen katering dan banquet yang ada di hotel. 

d. Pools bar: bar yang berada di dekat dengan kolam renang, bar ini 

sangat popular di resort hotel dimana tempat ini menyediakan 

segalam jenis minuman exotic. 

e. Mini bar: bar ini disebut juga dengan honor bar. Bar ini berbentuk 

kecil dan berada di kamar tamu. 

f. Night clubs: bar yang menyediakan pelayanan dan entertainment 

pada malam hari. Bar ini menyediakan segala macam minuman dan 

entertainment berupa disk jockey dan bar itu sendiri. 

g. Sports bar: bar ini sangat popular di dunia industri perhotelan 

dimana tempat tersebut menyediakan bermacam jenis permainan 

seperti kolam renang, sepak bola, bar basketball, dan juga 

menyediakan program televisi tentang sport event untuk 

mendukung suasana dari bar ini. 

Menurut Katsigris dan Porter (2007: 44), bar dibagi menjadi tiga jenis, 

yaitu: 

a. Front or public bar: dimana tamu bertemu dan berinteraksi dengan 

bartender. Ada ketentuan tempat duduk untuk tamu di bar itu 
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sendiri yang mungkin merupakan bagian dari restoran atau ruang 

atau daerah yang terpisah. 

b. Service bar: bar yang yang didesain dan digunakan hotel untuk 

melayani restoran dan room service. Bar ini berada di back of the 

house dan tidak terlihat oleh tamu. 

c. Portable bar: bar yang didesain secara maksimal untuk penjualan 

minuman di seluruh hotel. 

6. Fungsi Bar 

Setiap bar juga mempunyai fungsi masing-masing yang dapat dilihat 

dari keberadaan bar tersebut. Menurut Kastigris dan Porter (2007: 40),  

fungsi bar dibagi menjadi dua, yaitu: 

a. Sebagai salah satu unsur pelengkap (integrated) 

Bar yang berada di dalam hotel, baik itu di area hall, pool dan 

sebagainya, bertujuan untuk menambah pemasukan ke dalam hotel.  

b. Sebagai salah satu usaha diluar hotel (not integrated) 

Bar yang berdiri sendiri tanpa bergabung di bawah naungan suatu 

hotel dan merupakan usaha independen. 

7. Produk Bar 

Casa de Pita bukan sekedar bar yang biasa ada. Bar ini merupakan 

sebuah tequila house yang hanya menyediakan Tequila (Dry Spirit), 

Beer, Cocktail, dan Sweet Spirit.  

a. Cocktail 

Nama cocktail, menurut Salvatino (2006: 16) bisa menjadi terkenal 

karena para tamu yang berasal dari Inggris menamai minumannya 
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cocktei sehingga lama-kelamaan mereka menyebutnya menjadi 

cocktail. Cocktail memiliki dasar dalam pembuatannya, hal 

tersebut sudah ada sejak dahulu dimana pada awal abad 1900, 

seorang pengungsi dari Santo Domingo bernama Antonie Amedee 

Peychaud membuka sebuah toko obat. Antonie sering berkumpul 

bersama teman-temannya dan orang kota sekitar, dan dia 

menawarkan tamunya Dominican drinks yang dibuat dari herbal 

liquer (terbuat dari bermacam-macam tanamanan, gula, dan 

aroma). Dia menggunakan alat pengukur spesial yang terkenal di 

Prancis, yaitu Coquetier). 

b. Beer 

Beer menurut Lipinski dan Lipinski (1996: 181) adalah : 

        a generic term for all alcoholic beverages that are fermented and 
brewed from malted barley, hops, water, and yeast. Other starchy cereals, 
such as corn, and rice, may also be used where legal. 

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa beer adalah 

minuman beralkohol yang melalui proses fermentasi dan brewing 

dengan bahan biji gandum, hops (tanaman berbentuk kerucut dan 

memiliki rasa pahit), air dan ragi (menguraikan molekul-molekul 

menjadi molekul alkohol dan karbondioksida). Bahan gandum-

ganduman lainnya yang dapat digunakan adalah jagung dan beras. 

Selain itu beer juga dapat terbuat dari jagung dan beras. Beer 

mengandung tidak lebih dari 6% alkohol, air, CO2, mineral dan 

asam-asaman dan dapat disajikan atau dijual dalam botol, kaleng 

atau barrel. 
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Terdapat beberapa jenis dari beer, yaitu sebagai berikut: 

1) Lager beer: Pembuatan lager beer ini memerlukan 

penyimpanan dalam jangka waktu yang lama karena lambatnya 

proses fermentasi.  

Lager beer ini memiliki beberapa jenis, yaitu: 

a) Pilsner 

b) Malt liquors 

c) Bock beer 

d) Steam beer 

2) Ales beer ini mempunyai karakteristik rasa dari buah yang 

mengalami proses cepat, penghangatan, dan proses top-

fermentation, pada suhu 60  sampai 70 derajat Farenheit. Ales 

memiliki beberapa jenis, yaitu: 

a) Bitter 

b) Porter 

c) Stout 

c. Tequila 

Tequila menurut Katsigris dan Porter (2007: 143), adalah minuman 

asli Mexico yang terbuat dari tanaman Agave, yang berjenis blue 

agave. Tequila adalah nama sebuah kota di Mexico yang terkenal 

menghasilkan minuman jenis vino mescal. Tequila yang terbaik 

adalah yang berasal dari kota Tequila sehingga jika vino mescal 

tidak berasal dari tequila tidak boleh disebut dengan tequila. Blue 

agave banyak tumbuh di Mexico sehingga untuk membuat sebuah 



14 
 

tequila yang dibutuhkan adalah batang pohonnya setelah daunnya 

di pangkas sampai bonggolnya saja yang menyerupai nanas, 

kemudian dibuat jus agave. Jus inilah yang difermentasikan 

sehingga menghasilkan minuman setara dengan wine atau bir yang 

di sebut dengan pulque, setelah itu baru di distilasi menjadi vino 

mescal yang termasuk kedalam kategori mezcal yaitu spirit khas 

Mexico yang terbuat dari agave (sejenis kaktus). Ditempat asalnya 

masyarakat menyebutnya maguey. 

Produksi tequila terbesar berasal dari daerah Jalisco (salah satu 

negara bagian di mexico) karena di daerah inilah blue agave 

tumbuh subur. 

Proses pembuatan tequila dilakukan melalui 2 tahapan, yaitu 

fermentasi dan distilasi (penyulingan). Beberapa distiler 

mencampurkan hasil penyulingan blue agave dengan hasil suling 

dari jagung seperti halnya whiskey, tetapi ada juga yang murni.  

Pada umumnya tequila disajikan dalam shot glass, tetapi sudah 

mulai diperkenalkan gelas snifter (serupa sour glass) untuk 

menyajikan Tequila khususnya untuk yang masuk klasifikasi 

Añejo. 

Cara pembuatan minuman Tequila dibuat secara manual. Jarang 

terdapat minuman Tequila yang dibuat dengan menggunakan mesin 

pertanian modern. Mereka lebih mengandalkan pengetahuan yang 

sudah ada dan dilestarikan secara turun-menurun. 
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Ada dua kategori dasar Tequila: Mixtos dan 100% Agave. Mixtos 

tidak menggunakan agave lebih dari 51%, dan sisanya 

menggunakan bahan pemanis seperti gula. Tequila biasanya 

dimasukan ke dalam salah satu dari lima kategori botol: 

1) Blanco (white) atau plata (silver): white spirit, tidak diumurkan 

dan segera dimasukan ke dalam botol setelah proses distilisasi. 

Namun terkadang ada juga yang diumurkan tapi tidak lebih dari 

dua bulan di dalam stainless steel or neutral oak barrels. 

2) Joven (young) atau oro (gold): campuran dari blanco tequila dan 

tequila yang diumurkan. 

3) Reposado (rested): diumurkan minimal selama dua bulan tapi 

tidak lebih dari satu tahun. 

4) Añejo (aged or vintage): diumurkan minimal selama satu tahun 

tapi tidak lebih dari tiga tahun di dalam barel ek kecil. 

5) Extra Añejo (extra or ultra aged): diumurkan minimal selama 

tiga tahun di dalam barel ek. Kategori ini ditetapkan pada Maret 

2006 

Dengan menggunakan 100% agave, blanco or plata terasa lebih 

kuat dari rasa dan aromanya dibandingkan dengan añejo or 

reposado yang memiliki rasa lembut, halus dan lebih kompleks. 

d. Sweet Spirit 

Menurut Katsigris dan Porter (2007: 146), Sweet Spirit atau yang 

biasa disebut Liqueur. Minuman beralkohol yang kadar alkoholnya 

biasa lebih rendah daripada Liquor. Liqueur biasanya merupakan 
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campuran dari minuman alkohol dan buah-buahan/bumbu-

bumbuan/tumbuh-tumbuhan. Berikut merupakan contoh-contoh 

minuman sweet spirit yang berasal dari Mexico: 

1) Kahlua 

Menurut Katsigris dan Porter (2007: 147), Kahlua merupakan 

sweet spirit yang dibuat dari Mexico dengan bahan dasar Rum 

dan rasa kopi. Bentuk Kahlua sangat pekat, rasanya juga manis 

dan ada rasa serta aroma kopi karena Kahlua terbuat dari kopi. 

Pedro Domecq memperkenalkan Kahlua pada tahun 1936. 

Diberi nama Kahlua karena memiliki arti “House of the 

Acolhua people”. Pada tahun 1994, Domecq dan Lyons 

bekerja sama dalam pembuatan Kahlua, namun pada tahun 

2005 perusahaan ini sebagian diambil oleh Pernod Ricard. 

Perusahaan ini semakin berkembang pesat pada waktu bekerja 

sama dengan perusahaan di Swedia, Vin & Spirit, pada tahun 

2008. 

Kadar alkohol Kahlua pada tahun 2002 adalah sebesar 26,5% 

namun pada tahun 2004 kadar alkoholnya diturunkan menjadi 

sebesar 20% (khusus di Ohio ,USA, kadar alkohol Kahlua 

sebesar 21,5%). Untuk membuat produk ini semakin menarik, 

perusahaan Kahlua menciptakan tidak hanya satu macam 

minuman dengan satu rasa yang sama terus-menerus. Mereka 

mulai mengembangkan minuman Kahlua ini dengan 

campuran-campuran rasa lain, seperti: 
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a) Kahlua Especial: dikeluarkan pada tahun 2002 dengan 

harga yang sedikit lebih mahal karena pembuatannya 

menggunakan premium Arabica coffee beans yang hany 

tumbuh di Veracruz, Mexico dan dengan kadar alkohol 

sebesar 36% 

b) Ready-to-Drink: minuman cocktail favorit banyak orang 

karena minuman ini sudah di pre-mixed dan dikemas 

dalam botolan. 

c) Iced Coffee: minuman dengan rasa kopi Kahlua namun 

tidak memiliki kadar alkohol di dalamnya. Minuman ini di 

kemas dalam kaleng dan siap dibawa kemana saja dengan 

berbagai pilihan rasa seperti Mocha, Espresso, Cinnamon. 

d) Flavoured Kahlua: variasi rasa coffee liqueur yang 

dicampur dengan rasa-rasa lain seperti Vanilla, Hazelnut, 

Peppermint-Mocha. 

2) Patrón XO Café 

Contoh lain minuman asal Mexico yang digolongkan menjadi 

sweet spirit karena merupakan campuran 100% agave silver 

dengan rasa kopi. Perpaduan rasa ini menciptakan adanya 

sedikit rasa manis dan kuat sehingga sangat cocok untuk 

orang-orang yang suka minum black coffee. Dengan adanya 

karakteristik rasa tequila dan aroma segar dari biji kopi hitam, 

liqueur ini terasa sangat unik di mulut. Minuman ini biasa 

dikenal juga dengan Patron XO Café Dark Cocoa. 
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8. Jenis Menu 

Menu Menurut Lilicrap, Smith dan Cousins (2002: 66) adalah: 

     Menu is the statement of food and beverage item available or provided 
by food establishments primarily basaed on consumer demand and 
designed to achieve organizational objectives. 

 
Definisi diatas berarti menu merupakan pernyataan dari makanan dan 

minuman yang ada atau disediakan oleh lembaga makanan berdasarkan 

pada permintaan konsumen dan didesain untuk mencapai tujuan dari 

organisasi. 

Terdapat jenis-jenis menu menurut Lilicrap, Smith dan Cousins (2002: 

67) yaitu: 

a. Table d’hote menu 

Table d’hote menu memiliki kriteria dimana makanan yang disusun 

lengkap dengan harga jualnya, pilihan makanan, minuman atau 

jenis hidangan yang tersedia pada waktu tertentu. 

b. A la carte menu 

A la carte menu memiliki kriteria dimana pilihan menunya lebih 

bervariasi, dan harga untuk setiap menu bervariasi dan terdapat 

waktu tunggu sebelum menghidangkan makanan. 

c. Du jour menu 

Secara harafiah berarti menu of the day atau menu spesial hari ini. 

Biasanya digunakan untuk menunjukan ke pelanggan bahwa ada 

menu khusus yang dibuat dan jarang diadakan. 

9. Penggabungan Konsep 

Studi Kelayakan yang akan dibuat adalah sebuah Tequila House dengan 

nama Casa de Pita yang mengutamakan Tequila, beer dan cocktail yang 
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pembuatannya menggunakan bahan dasar Tequila. Lebih dari itu, Casa 

de Pita juga menyediakan sedikit produk makanan kecil yang 

disediakan bagi para pelanggan yang menginginkannya. Menu di bar 

Casa de Pita menggunakan menu a la carte dimana setiap menu 

hidangan baik makanan maupun minuman memiliki harga yang 

berbeda-beda. Makanan kecil (snack/botanas) yang disediakan hanya 

berupa Tapas seperti Nachos, Quesadillas, Tacos, Pomme Frite dan 

Aroz. Minuman utama yang disediakan adalah minuman yang berasal 

dari Mexico, yaitu Tequila. Minuman pendukung lainnya berupa 

liqueur Kahlua, beer dan cocktail. Beer yang dijual hanya beer impor 

dari Mexico, yaitu Corona untuk mendukung konsep Mexico yang 

diterapkan. Cocktail yang disediakan juga akan mempunyai bahan dasar 

Tequila. Mexico terkenal dengan rasanya yang pedas dan berwarna-

warni. Masakan Mexico pada umumnya kaya akan protein (terutama 

dari sumber jagung), vitamin, dan mineral. Masakan Mexico yang telah 

becampur aduk dengan masakan dari sebelah barat daya Amerika 

Serikat seperti Texas membentuk satu kategori masakan yang unik yang 

dikenal dengan nama Tex Mex.  

Casa de Pita merupakan bahasa Spanyol yang arti nya “Rumah Pita”; 

Pita merupakan sebuah kata dari bahasa Spanyol yang artinya adalah 

Agave. Agave itu sendiri merupakan bahan dasar yang dibutuhkan 

dalam pembuatan Tequila. Jadi, secara keseluruhan Casa de Pita itu 

berarti Rumah Tequila atau Tequila House.  
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Pencahayaan yang redup dengan lampu-lampu berwarna kuning di 

sekitar bar area, dan lampu kuning yang lebih terang di bar counter. 

Untuk memberikan kesan yang lebih artistik digunakan lampu tembak 

yang langsung menyorot ke arah bar display. Untuk bar display sendiri 

digunakan rak kayu yang langsung menempel di dinding bar dan terdiri 

dari botol-botol dari beragam merk tequila dan minuman khas Meksiko 

lainnya. Begitu pun lantai yang dipergunakan pada Bar Casa de Pita 

digunakan kayu atau parket agar memberikan kesan seperti kayu. 

Penggunaan bahan dasar kayu pada interior dan furniture ini sendiri 

mermberikan kesan hangat, unik, klasik, dan orisinil. Oleh karena itu 

untuk mendesain dan membuat interior pada Bar Casa de Pita ini 

diperlukan tenaga ahli yaitu interior designer. Bahan kayu yang 

digunakan sendiri dapat digunakan kayu jati atau pun meranti. Fitur 

pencahayaan dan musik diatur sedemikian rupa agar mendukung 

suasana dan sesuai dengan konsepnya.  

Casa de Pita akan dibangun di daerah Rasuna Said tepatnya di Verde 

Apartment karena daerah tersebut merupakan jantung perkantoran dan 

pusat kota yang strategis untuk didatangi sehingga mudah untuk 

mencapai target utama pemasaran bar ini. Selain itu, faktor lain seperti 

padatnya lalu lintas di daerah ini bisa menjadi faktor pendukung agar 

orang-orang menghabiskan waktu di Casa de Pita sambil menunggu 

macet berlalu. 

Casa de Pita dikategorikan sebagai front or public bar dimana para 

tamu bertemu secara langsung dengan bartender dan menikmati 
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makanan-minuman yang disediakan serta fasilitas yang ada seperti 

musik. Untuk mendukung konsep agar berbau seperti di Mexico, 

furniture yang akan dibuat menggunakan bahan alami seperti kayu, 

jerami, batu dan tumbuhan kaktus. 

 




