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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Gagasan Awal

Jakarta merupakan Ibu Kota Negara Republik Indonesia yang memiliki 

tingkat kepadatan penduduk dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi setiap 

tahunnya. Hal ini dapat dilihat dari tabel di bawah ini: 

TABEL 1 

  Hasil Sensus Penduduk Tahun 2000, 2005, dan 2010 Provinsi DKI Jakarta 

 Sumber: Data Badan Pusat Statistik (2013) 

Berdasarkan sensus penduduk Tahun 2000, 2005 dan 2010, dapat dilihat 

adanya peningkatan pertumbuhan penduduk di Provinsi DKI Jakarta. 

Peningkatan kepadatan penduduk Jakarta terjadi seiring dengan perubahan 

gaya hidup masyarakat itu sendiri. Salah satu perubahan gaya hidup yang 

terjadi adalah gaya hidup masyarakat yang lebih menyukai makan di restoran 

ataupun di tempat makan lainnya. Selain disebabkan oleh pengaruh 

perkembangan zaman, makan di restoran menjadi salah satu cara yang 

diangggap  paling efektif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini. 

Hal ini diperkuat dengan adanya data pada Tabel 2 yang menyatakan adanya 

pertumbuhan restoran di Jakarta. 

Nama Kab./Kota 2000 2005 2010 

JAKARTA SELATAN 1.784.044 1.995.214 2.062.232 

JAKARTA TIMUR 2.347.917 2.393.788 2.693.896 

JAKARTA PUSAT 874.595 861.531 902.973 

JAKARTA BARAT 1.904.191 2.322.232 2.281.945 

JAKARTA UTARA 1.419.091 1.446.728 1,645.659 
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TABEL 2 
Data Usaha Industri Pariwisata Bidang Penyediaan Makanan dan Minuman di 

DKI Jakarta, 2007 – 2011 

No. Jenis Usaha 
Tahun 

2007 2008 2009 2010 2011 

1 Restoran 1.779 2.014 2.216 2.488 2.779 

2 Bar 526 586 600 646 717 

3 Pusat Jajan - 25 48 54 55 

JUMLAH 2.305 2.625 2.804 3.188 3.551 

Sumber: Data Olahan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan ( 2013) 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa bisnis restoran 

merupakan bisnis yang paling banyak di bandingkan dengan penyedia makan 

dan minuman lainnya. Menurut Marimbo (2007:12) dan Putera (2009:22) 

bisnis restoran adalah bisnis yang sangat prospektif, karena bagaimanapun 

setiap orang harus makan dan besarnya peluang serta mempunyai kesempatan 

untuk berkembang, sejalan dengan makin berkembangnya pasar. Kemudian 

menurut Walker (2009:4) terdapat beberapa alasan memilih bisnis restoran: 

a.   Money 

Restoran merupakan faktor potensi untuk mencari uang. Kesuksessan 

sebuah restoran dapat diindikasikan dengan keuntungan yang diperoleh. 

Beberapa pebisnis juga dapat mendapatkan keuntungan dari saham yang 

mereka investasikan.  

b.   Potential for a bayout 

Suksesnya pemilik restoran, bisa terhitung oleh pembeli. Sejumlah besar 

perusahaan membeli restoran khususnya perusahan kecil.  

c.   A place for socialize 

Restoran adalah sebuah pertukaran tempat sosial, dengan maksud 

memenuhi kebutuhan orang-orang yang memerlukan sosialisasi yang 
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tinggi. Interaksi yang terjadi konstan dan bervariasi. Hubungan secara 

personal adalah suatu tantangan yang terus menerus. 

d.   Love of changing work environment 

Sejumlah orang menelusuri usaha restoran hanya karena lingkungan 

pekerjaan yang selalu bersemangat dan berubah-rubah. 

e.   Challenging 

Beberapa bisnis menawarkan tantangan lebih bagi orang-orang yang 

kompetitif. Banyak cara baru untuk memberikan layanan, dekorasi baru, 

makanan baru, pembelajaran baru, dan banyak cara untuk memasarkan 

dan mempromosikan. 

f.   Habits 

Ketika seseorang telah belajar sebuah keterampilan tertentu  atau cara 

hidup maka kebiasaan akan mengambil alih. 

g.   A fun lifestyle 

Konsumen yang mengetahui sumber informasi dan keberadaan lokasi 

Regin’s Salad, terutama dengan segi makanan dan minuman yang 

dipasarkan, konsumen akan langsung berkunjung untuk menikmati 

hidangan salad. 

h. To much time on your heads 

Sebagian banyak orang mencoba dan memutuskan beralih ke bisnis 

karena mereka memiliki banyak waktu ditangannya. 

i. Operations 

Untuk mengekspresikan diri anda, pemilik restoran dapat mempelajari 

teoritikal produser. 
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Munculnya berbagai jenis restoran di Jakarta merupakan reaksi dari 

beragamnya jenis makanan yang terus berinovasi di Jakarta. Masyarakat 

sebagai konsumen yang cerdas semakin menuntut adanya pemenuhan 

kebutuhan pangan yang berkualitas, terjangkau, dan praktis dari sisi 

penyajian maupun cita rasa. Inovasi jenis makanan di Jakarta dipengaruhi 

oleh budaya asing salah satunya adalah masuknya makanan pembuka seperti 

salad. Sebagai bahan makanan yang segar dan sehat tentunya salad memiliki 

nilai gizi yang tinggi, karena dikombinasikan dengan campuran sayur, buah-

buahan serta telur.  

Oleh karena itu dikemukakan sebuah gagasan untuk membuka Restoran 

Salad dengan nama Regin’s Salad. Nama Regin’s berasal dari nama tengah 

pemilik yaitu Clarissa Regina Pranata. Regin’s Salad dikategorikan sebagai 

self service restaurant. Setiap pelanggan yang berkunjung dapat mengambil 

salad sesuai selera. Hidangan salad dapat di nikmati dari anak-anak hingga 

manula. Salah satu ciri khas salad yang sangat sering didengar oleh telinga 

masyarakat antara lain caessar salad, fruit salad, thai beef dan greek salad. 

Selain jenis salad, usaha restoran Regin’s Salad juga bervariasikan menu lain 

seperti Canape. 

 Regin’s Salad memilih lokasi di Puri Indah Mall, Jakarta Barat 

bertempat di pintu Barat dimana sedang dibangun gedung berlantai 3 khusus 

untuk F&B Restaurant dan minimal besarnya tempat yang disewakan untuk 

tenant adalah 150 m2.  Pemilihan lokasi di Jakarta Barat karena sesuai 

dengan data dari tabel 1 Jakarta Barat menduduki peringkat kedua dengan 

kepadatan penduduk tertinggi di Provinsi DKI Jakarta. 
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Regin’s salad akan didesain dengan konsep yang unik untuk 

memperindah dinding pada restoran menggunakan warna yang 

berdominasikan pada nuansa cerah kehijau-hijauan ditambahkan dengan 

lukisan-lukisan yang mendukung. Sedangkan untuk furniture Regin’s salad 

memperpadukan warna coklat kayu dan leaf boat salad bar berwarna hijau 

daun yang memungkinkan untuk dapat menyajikan dalam jumlah besar dan 

variasi salad yang lebih banyak macamnya. Kemudian bentuk meja makan 

panjang berwarna coklat kayu dan hijau dan sofa bundar berwarna putih dan 

hijau yang akan memberikan kenyamanan pada pelanggan. Sehingga cocok 

untuk bersantai dan berbincang-bincang. 

 

B. Tujuan Proyek Akhir 

Kiranya diadakan tugas proyek akhir untuk menghimbau kreativitas dan 

menilai daya pemikiran mahasiswa-i, seberapa layaknya khususnya dalam 

membentuk rangkaian suatu usaha bisnis. Dalam tugas akhir ini dipilih untuk 

mendirikan Regin’s Salad dengan melakukan penelitian kelayakkan nya 

terlebih dahulu hingga pelaksanaannya.  

Pembentukan tugas proyek akhir dapat didukung dengan dua hal Tujuan 

utama (major objective) dan Sub tujuan (minor objective): 

1. Tujuan utama  (major objective):  

a. Meninjau layak tidaknya pembuatan suatu restoran yang berbeda dari 

restoran yang ada saat ini, dengan menerapkan konsep yang unik, 

serta menyajikan hidangan salad bar yang khas dan memberikan 
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nuansa kehijau-hijauan yang tampak pada ruangan Regin’s Salad, 

dalam aspek pasar, teknis, manajemen, dan finansial. Sehingga 

dengan menganalisis aspek-aspek tersebut dapat mengurangi resiko 

dalam menjalankan bisnis. 

b. Mendirikan usaha restoran yang mempunyai visi dan misi yang jelas 

2. Sub Tujuan (minor objective) 

a. Memperkenalkan kepada masyarakat luas akan keaneka ragaman 

salad yang dapat dinikmati 

b. Memberikan lapangan kerja baru bagi masyarakat sekitar 

c. Memberikan peluang besar bagi pebisnis lain untuk membentuk bisnis 

restoran yang serupa 

d. Bisnis restoran salad dapat diperkenalkan dan dikembangkan di 

daerah  Indonesia lainnya. 

 

C.  Metodologi 

Mengingat bahwa dalam menyusun karya tugas akhir harus 

menghasilkan data yang akurat dan aktual, maka ketersediaan data menjadi 

peranan utama. Data-data tersebut diperoleh dan dikumpulkan melalui dua 

data, antara lain: 

1. Data Primer (Primary Source of data)  

Menurut Sekaran and Bougie (2010 : 181) Primary source of data 

adalah: 

Apart from individual who provide an information when interviewed 

administered questionaires, or observers. In other way group dept interview or 

focus group are also another rich source of primary data. 
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Berdasarkan Sekaran dan Bougie, terlepas dari individu yang 

memberikan informasi saat diwawancarai kuesioner diberikan, atau 

pengamat. Dalam wawancara departemen kelompok cara lain atau 

kelompok fokus juga kaya sumber lain data primer. 

a. Metode survei dengan kuesioner 

Menurut Sekaran and Bougie (2010:197) data questioner adalah : 

a preformulated written set of questions to which respondents record their 

answere. 

Berdasarkan Sekaran dan Bougie, data kuisioner adalah sejumlah 

pertanyaan tertulis yang dibuat dan  responden yang menjawab. 

1) Metode Survei 

Metode survei dilakukan agar mempermudahkan kelancaran dalam 

menjalankan tugas proyek akhir. Lain halnya untuk mendapatkan 

tempat dan lokasi yang strategis untuk mengelola usaha restoran, 

dipilihnya lokasi yang sangat cocok yaitu di Puri Indah Mall, 

Jakarta Barat bertempat di pintu Barat dimana saat ini sedang 

dibangun gedung berlantai tiga khusus untuk F&B Restaurant dan 

minimal besarnya tempat yang dapat di sewakan untuk tenant  

adalah 150 m
2
. 

2) Metode Kuesioner: 

Metode kuesioner mempunyai peranan penting dalam kelancaran 

tugas proyek akhir. Dengan menggunakan metode kuesioner, 

penulis mendapatkan kemudahan dalam menganalisa data. 

Penyebaran kuesioner ditargetkan untuk Jakarta Barat di Puri Indah 
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Mal, guna untuk menghasilkan data yang aktual dan akurat 

 

 

b. Wawancara terstruktur 

Jenis metode pengumpulan data wawancara terstruktur sifatnya 

dipersiapkan terlebih dahulu jenis pertanyaan-pertanyaannya, 

memiliki jawaban yang cukup singkat maupun padat, kegunaan data/ 

informasi yang dibutuhkan sudah dirancang sedemikian rupa. Jenis 

wawancara terstruktur sering dipergunakan dalam wawancara di 

tempat–tempat tertentu. Bentuk pengumpulan data wawancara 

terstruktur berguna untuk mendapatkan informasi terkait dari 

Marketing Mall Puri Indah. 

2. Data Sekunder  

Menurut Sekaran and Bougie ( 2010: 184) data sekunder adalah: 

Secondary data refers to information gathered by someone other than the 

reseacher conducting the current study. Beside that the data can also be internal 

or external to the organization and accessed throught the internet. In others ways, 

there are serveral source of secondary including books, periodicals, census data, 

statistical, government publications of economic indicators. 

 

 

Berdasarkan Sekaran and Bougie, data sekunder menganggap informasi 

oleh orang lain selain para peneliti yang melakukan penelitian ini. 

Disamping itu data internal dan external juga didapatkan dari organisasi 

dan diakses melalui internet. Cara lain ada beberapa sumber secondari, 

termaksud buku, majalah, data sensus, statistik, publikasi pemerintah dari 

indikator ekonomi. 

a. Kepustakaan 
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Kepustakaan sangat berguna demi kelangsungan pembuatan proyek 

akhir. Adapun sumber buku-buku teori yang nantinya akan menjadi 

pendukung keterkaitan topik restoran yang akan diperoleh seputar 

buku – buku hotel dan pariwisata. 

b. Badan Pusat Statistik - BPS 

Jenis pengumpulan data BPS (Badan Pusat Statistik) memberikan 

jumlah perkembangan informasi statistik dalam jumlah angka, per 

wilayah, juga per tahun. Pencarian data di BPS, didapatkan data 

akurat mulai dari tahun 2008 hingga tahun 2012 tentang 

perkembangan restoran per wilayah di Jakarta Barat khususnya. 

c. Referensi 

Memberikan bentuk alternative lain dalam pencarian/ pengumpulan 

data melalui sumber-sumber terpercaya.  

 

D.   Tujuan Umum Konsep Teoritis  

Restoran yang mendukung topik restoran tersebut dari sumber-sumber 

buku teori Perhotelan. Adapun kiranya definisi Pariwisata, destinasi, teori 

restoran dan sejarah. 

1. Pariwisata 

      Menurut Walker (2009 : 37) Pariwisata adalah: 

Tourism is a dynamic, evolving, consumer-driven force and is the world’s 

largest industy, or collection of industries, when all its interrelated tourism, 

travel, lodging, services, destination, and recreation. 

 

Berdasarkan teori Walker, pariwisata merupakan perkembangan yang 

dinamis, kekuatan bagi konsumen dan dunia industri terbesar, atau 
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koleksi industri, ketika semuanya pariwisata saling terkait, perjalanan, 

penginapan, layanan dan rekreasi. 

 

 

2. Destinasi 

Menurut Lumsdan and Stephen (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. 

 

Terkait dengan teori Lumsdan and Stephen menyimpulkan desitinasi 

adalah sebuah fitur utama bagi industri pariwisata dan evolusinya, 

struktur, gambar, ekonomi dan pemasaran telah ditampilkan secara luas 

dalam penelitian sastra. 

3. Sejarah Restoran 

Menurut Ninemeier (2005 : 3)  Sejarah restoran berawal sejak memasuki 

abad 18, tahun 1765, telah dibukanya restoran pertama Boillons oleh 

Monsieur Boulanger, salah seorang penjaga kedai minuman. Restoran 

tersebut mempromosikan dan mengiklankan menu hidangan istimewanya 

yang antara lain ialah saus putih. Hidangan makanan terutama 

dipersiapkan dikedai untuk pelanggan yang berkunjung khususnya untuk 

makan. Semenjak nama tersebut digunakan untuk usaha restoran, maka 

tidak diherankan banyak tempat makan yang menggunakan nama 

restoran.  

Di tahun-tahun berikutnya, di Paris Antoine Beauviller termaksud 

orang kedua yang membuka restoran lain ditahun 1782. Restoran yang 
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didirikannya diberi nama Gran Tavern De Lodres.  

Restoran Taverns De Lodres mulai terkenal dari 

mempersembahkan susunan daftar hidangan semua menu makanan. Cara 

lain dengan menunggu pelayan untuk melayani pelanggan dimeja kecil 

masing-masing dalam bentuk suasana elegan.  Kemudian dalam revolusi 

Perancis ditahun 1789-1799, serikat dan monopoli mengakhirinya. 

Sehingga para koki yang sudah terlatih dengan baik yang berkerja di 

dapur pribadi Aristokrasi, membuka restoran sendiri.  Di awal abad 19, 

More restoran membuka dan melayani pilihan dari item yang luas dan 

melayani beragam tipe pelanggan.  Menelusuri diakhir abad 19, telah 

dibuka sebuah restoran di Amerika dan di seluruh Eropa. Restoran di 

Amerika bermula di London pada tahun 1898 yang  

antara lain Agust Escoffer, memasak masakan grande untuk menciptakan 

masakan klasik atau classique. Masakan klasik umumnya 

mengimplikasikan perasa atau rasa, garnis dan tata cara masakan grande 

4. Restoran 

Menurut Walker (2009:202)  restoran adalah : 

Restaurant is a vital part of our everyday lifestyles because we are a society on 

the go, we patronize them several times a week to socialize, as well as eat  and 

drink. 

 

Menyatakan bahwa Restoran adalah bagian penting dari gaya hidup kita 

sehari-hari karena kita adalah masyarakat di mana saja, kita melakukan 

beberapa kali seminggu untuk bersosialisasi, serta makan dan minum. 

Sedangkan Menurut Ninimeier dan Hayes (2006 : 11) mengemukakan 

restoran adalah: 
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Restaurant are A for-profit foodservice operation whose primary business 

involves the sale of food/ beverage products to individuals and small group of 

guest. 

 

Dan berpendapat bahwa restoran sebagaimana suatu operasi layanan 

makanan yang mendatangkan keuntungan yang mana basis utamanya 

termaksud didalamnya adalah penjualan makanan/minuman kepada 

individu-individu dan pelanggan dalam kelompok kecil.  

5. Jenis-jenis Restoran 

Menurut Walker (2006: 217) Jenis-jenis restoran terbagi atas: 

a.   Quick Service 

Restoran quick service dirancang untuk melayani makanan dasar   

yang cepat dan harga terjangkau. 

b.   Casual Dinning 

Casual dining restoran adalah sebuah restoran full service ketika 

pelanggan dapat menggunakan baju senyaman mungkin, membawa 

anak-anak kecil, memiliki layanan meja. 

c.   Fine Dining 

Fine dining restoran ialah restoran menengah keatas, dimana 

mencakup makanan berkualitas dan presentasi, pelayanan. 

d.   Family Restaurant 

Suatu restoran sederhana yang menghidangkan makanan 

danminuman dengan harga yang tidak mahal, yang terutama 

disediakan untuk tamu-tamu keluarga. 

 e.   Speciality Restaurant 

 Restoran yang menghidangkan makanan dan minuman istimewa. 
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f.   Ala Carte Restaurant 

Restoran khusus yang harganya sudah tercantum masing-masing 

pada item menu. 

g.  Table d’hotel Restaurant 

Restoran khusus yang menjual menu yang lengkap mulai dari 

hidangan pembuka hingga hidangan penutup dan juga dengan harga 

yang sudah ditentukan. 

h.  Drive in 

Restoran yang berada didalam lingkungan teater mobil yang 

menghidangkan makanan dan minuman diantar ke mobil dalam 

lingkungan teater.  

i.  Common  

Restoran yang menghidangkan makanan dan minuman dalam jumlah 

banyak dan bentuk meja panjang 

j.   Buffet 

 Jenis restoran buffet/ prasmanan yang memiliki menu lebih komplit.  

Berdasarkan teori Walker (2006:217) Regin’s Salad termaksud dalam 

kategori Sepeciality Restaurant, yang menghidangkan makanan dan 

minuman istimewa, pelanggan juga dapat menikmati salad yang tersedia 

sesuai selera.  

6. Jenis-jenis Pelayanan 

Menurut Sondra (2009), jenis pelayanan dibagi menjadi beberapa 

kategori: 

a. Table Service 



 

 

 14 

Suatu sistem pelayanan restoran di mana para tamu duduk di kursi 

menghadap meja makan dan makanannya maupun minumannya 

diantar, disajikan kepada para tamu. Penyajiannya dapat pula 

dilakukan oleh waiter maupun waitress. 

 

 

b.    Counter Service 

Suatu sistem pelayanan restoran di mana para tamu yang datang 

terus duduk di counter. Bila makanan dan minuman yang di pesan 

sudah siap, maka akan di sajikan kepada tamu yang berada di 

counter. Meja counter ini berbentuk panjang yang membatasi dua 

ruangan, ruangan dapur dengan ruangan restoran. Petugas yang akan 

menyajikan makanan dan minuman dapat meliputi waiter, waitress 

ataupun juga bisa dilakukan langsung oleh juru masaknya.  

c.    Self Service ( Buffet Service) 

Suatu sistem pelayanan restoran di mana semua makanan secara 

lengkap telah ditata dan diatur dengan rapih di atas meja hidangan 

atau meja prasmanan. Jenis tipe service ini melangsungkan para 

tamu untuk bebas mengambil hidangan sesuai dengan selera maupun 

kesukaannya. Untuk minuman seperti teh dan kopi biasanya 

disajikan kepada tamu oleh petugas. 

d.    Carry out service (take out service) 

Sistem pelayanan restoran di mana tamu datang untuk membeli 

makanan yang telah siap atau disiapkan terlebih dahulu, dibungkus 
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dalam kotak untuk dibawa pergi. Jadi makanan tidak di nikmati atau 

di santap di tempat tersebut. Biaya yang dikenakan akan terlihat 

murah dan juga disediakan dan dilengkapi alat makan. 

Seusai dengan  Sondra. (2009: 13) Regin’s salad termaksud kategori Self 

Service semua makanan secara lengkap telah ditata dan diatur dengan 

rapih di atas meja hidang atau meja prasmanan. Jenis layanannya 

melangsungkan para tamu untuk bebas mengambil hidangan sesuai 

selera. Bila minuman seperti teh dan kopi bisanya disajikan kepada tamu 

oleh pelayan. 

7. Macam-macam Menu 

Menurut Walker (2009:213) macam-macam menu dibagi menjadi 

beberapa jenis: 

a.    Ala Cart Menu 

Merupakan menu yang memiliki harga yang berbeda di masing- 

masing menunya. 

b.    Table d’hotel Menu 

Jenis menu yang menyediakan satu set menu berupa appetizer, soup, 

main course, dan dessert dengan harga yang sudah ditentukan. Dan 

tamu tidak dapat mengubah menu tersebut.  

c.    Du Jour Menu 

         Menampilkan jenis menu yang akan berubah setiap saat. 

e.    California Menu 

Tamu diperbolehkan untuk memesan jenis menu tersendiri setiap 

waktu dan setiap hari. 
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f.    Cycle Menu 

Jenis menu yang tipenya mengulang sendiri selama periode waktu. 

Dan jenis tipe pengubahan menu secara berputar, sesuai dengan 

pilihan oleh jangka waktu. 

 

 

g.    Limited Menu 

Statis dan umumnya hanya tercantum secara unum enam sampai 

delapan menu hidangan utama. 

 h.  Fixed Menu 

        Daftar menu  yang sudah tentu untuk beberapa bulan. 

8. Salad 

Menurut Morgan (2005:164)  Salad adalah sebagai berikut: 

Salads are dishes that are ussually served cold, made of green leaf, vegetables, 

sometimes combined with other vegetables and fruits, meats, poultry, seafood, 

eggs or nuts, with dressing. 

 

Salad dikategorikan sebagai makanan pembuka Appetizers yang 

disajikan dalam keadaan dingin/ segar.  Komposisi atau bahan salad 

selalu terbuat dari bahan-bahan yang sehat untuk dikonsumsi seperti 

sayuran, dedaunan hijau, dan terkadang dikombinasikan dengan bahan 

sayur dan buah-buahan, daging, unggas, makanan laut, serta telur dan 

juga kacang-kacangan yang dibubuhi dengan berbagai macam aneka 

saus.  

9. Jenis Konsep Restoran yang dipilih 

Dari kategori jenis-jenis restoran, Regin’s salad masuk dalam kategori 
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pilihan Speciality Restaurant, karena menghidangkan makanan dan 

minuman yang khas/ khusus. Pelanggan dapat menikmati berbagai jenis 

salad yang tersedia dan dapat memilih salad sesuai dengan selera, selain 

itu juga dikategorikan sebagai self service. Dimana para pelanggan dapat 

menikmati hidangan salad yang sudah tersedia dengan berbagai macam 

pilihan. Nuansa kehijaun yang tampak pada ruangan membawa 

kesegaran. Pada dinding restoran digunakan wallpaper yang 

didominasikan warna bernuansa cerah kehijau-hijauan dan bercorak garis 

putih serta dilengkapi lukisan-lukisan yang mendukung.  




