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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Gagasan Awal 

Bisnis restoran saat ini sedang menjadi tren di kalangan pengusaha di 

seluruh dunia, karena bisnis ini memiliki potensi pasar yang besar dan akan 

terus berkembang. Tidak terkecuali di Indonesia, saat ini di Indonesia banyak 

pengusaha yang menjalankan bisnis restoran, baik yang merintisnya dari awal, 

membeli nama perusahaan yang sudah memiliki label, atau melanjutkan bisnis 

keluarganya. 

Seperti yang diuungkapkan Walker (2008: 4) bahwa terdapat berbagai 

alasan orang memilih untuk menjalankan bisnis restoran, antara lain: 

1. Money. Bisnis restoran merupakan sebuah industri uang yang potensial, 

restoran yang sukses dapat memberikan keuntungan yang besar. 

2. The potential for a buyout. Bisnis restoran merupakan salah satu bisnis 

yang potensial untuk diperjual belikan dan dikembangkan ke arah yang 

lebih baik. 

3. A place to socialize. Restoran merupakan salah satu tempat untuk 

bersosialisasi dengan orang lain, memuaskan kebutuhan orang-orang akan 

sosialisasi. 

4. Love of changing work environment. Beberapa orang berminat dalam 

membuka usaha restoran karena situasi kerja yang ada selalu berubah-ubah. 

Jam kerja dan pekerjaan di restoran tidak tetap dan dapat berubah-ubah 

sesuai dengan kondisi. 
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5. Challenge. Bisnis restoran pada dasarnya menawarkan banyak tantangan, 

selalu ada cara baru untuk memberi layanan, dekorasi baru, jenis makanan 

baru, hingga teknik pemasaran yang baru. 

6. Habit. Hal ini berhubungan dengan kebiasaan seseorang, contohnya 

seperti seseorang yang belajar memasak dan nyaman dengan hal tersebut, 

sehingga tertarik untuk memiliki bisnis di bidang restoran tanpa 

mempertimbangkan hal lainnya. 

7. A fun lifestyle. Restoran merupakan sebuah gaya hidup yang 

menyenangkan bagi sebagian besar orang. Beberapa orang tertarik dengan 

makanan, persiapannya, dan layanannya, sehingga terlibat dalam hal-hal 

tersebut merupakan hal yang menyenangkan. 

8. Too much time on your hands. Bisnis restoran akan menyediakan berbagai 

kegiatan dengan fleksibilitas, interaksi sosial, dan kesenangan bagi para 

pemiliknya. 

9. Opportunity to express yourself. Dalam sebuah restoran, seorang pemilik 

akan memikirkan semua konsep yang ada dari awal pembuatan hingga 

berjalannya sebuah restoran sesuai dengan pengalaman dan pengetahuan 

yang dimiliki. 

Bisnis restoran saat ini masih diyakini sebagai salah satu bentuk bisnis 

yang memiliki prospek yang baik. Hal ini sesuai dengan data yang didapat dari 

Badan Pusat Statistik (2012) mengenai nilai produk domestik bruto atas dasar 

harga berlaku menurut lapangan bisnis di Indonesia tahun 2007-2011. Nilai 

produk domestik bruto sektor perdagangan, hotel dan restoran mengalami 

peningkatan yang cukup signifikan setiap tahunnya dan pada tahun 2011 
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sektor perdagangan, hotel dan restoran menghasilkan 1,022.1 triliun rupiah 

sebagai sektor yang memberikan kontribusi tertinggi ketiga setelah sektor 

industri pengolahan dan sektor pertanian, peternakan, kehutanan & perikanan.  

Selain itu pertumbuhan penduduk di Indonesia juga sangat mendukung 

pertumbuhan bisnis restoran, karena semakin meningkatnya jumlah penduduk 

maka kebutuhan akan makanan dan minuman juga akan meningkat. Jumlah 

penduduk Indonesia pada tahun 2012 tercatat sebanyak 255 juta jiwa dan 

mengalami peningkatan sebesar 1.49 persen setiap tahunnya. Penetapan 

jumlah penduduk tersebut tercantum dalam surat keputusan KPU Nomor 

156/Kpts/KPU/Tahun 2012 tertanggal 9 Agustus 2012. Dari beberapa data di 

atas maka muncul keyakinan bahwa bisnis restoran merupakan bisnis yang 

memiliki prospek bisnis yang baik dan menguntungkan.  

Pada saat ini, bisnis restoran di Indonesia berkembang cukup pesat di 

kota-kota besar, tidak terkecuali Kota Pekanbaru sebagai ibukota dari Provinsi 

Riau. Berikut ini adalah tabel jumlah penduduk Kota Pekanbaru tahun 2007-

2011. 

TABEL 1 

Jumlah Penduduk Kota Pekanbaru 2007-2011 

Tahun Jumlah 

2007 779.899 

2008 799.213 

2009 802.788 

2010 897.768 

2011 937.939 

Sumber: BPS Kota Pekanbaru (2012) 
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Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk di Kota 

Pekanbaru mengalami peningkatan setiap tahunnya. Laju pertumbuhan 

penduduk tahun 2011 mencapai 4.47 persen, nilai ini melebihi tingkat 

pertumbuhan penduduk nasional yang maksimum hanya dua persen. Dengan 

meningkatnya jumlah penduduk setiap tahunnya, maka kebutuhan akan 

makanan dan minuman oleh penduduk Kota Pekanbaru juga akan meningkat. 

Oleh karena itu, bisnis restoran di Kota Pekanbaru dapat dikatakan memiliki 

prospek yang baik. 

Sumber: BPS Kota Pekanbaru (2012)  

Selain pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi, perekonomian Kota 

Pekanbaru juga menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Berdasarkan data 

yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru (2012), nilai Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Pekanbaru pada sektor perdagangan, 

TABEL 2 

Produk Domestik Bruto Kota Pekanbaru Atas Dasar Harga Berlaku Menurut 

Lapangan Usaha  Tahun 2007 – 2011 (Miliar Rupiah) 

Lapangan Usaha 2007 2008 2009 2010 2011 

1. Pertanian, Peternakan, 

Kehutanan & 

Perikanan 

181,71 209,73 239,15 274,00 306,19 

2. Pertambangan & 
Penggalian 

3,14 3,95 4,79 5,89 7,02 

3. Industri Pengolahan 5.586,98 6.432,91 6.901,23 7.427,79 7.784,71 

4. Listrik, Gas & Air 
Bersih 

227,12 260,62 291,98 328,92 371,65 

5. Konstruksi 2.965,17 4.231,77 6.130,14 8.811,46 12.543,99 

6. Perdagangan, Hotel & 
Restoran 

5.090,38 6.504,85 7.778,11 9.464,32 11.608,08 

7. Pengangkutan dan 

Komunikasi 
1.585,35 1.844,51 2.136,93 2.490,94 2.978,48 

8. Keuangan, Persewaan 
& Jasa Perusahaan 

2.476,14 3.103,02 3.875,25 4.859,60 6.090,88 

9. Jasa-jasa 2.003,41 2.325,19 2.680,35 3.090,56 3.566,04 

Total Produk Domestik 
Bruto 

20.119,40 24.916,54 30.037,94 36.753,48 45.257,05 
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hotel dan restoran tahun 2011 mengalami peningkatan sebesar 22.65 persen 

dari tahun 2010 dan memberikan kontribusi sebesar 11.608,08 miliar rupiah 

dari total nilai PDRB Kota Pekanbaru atas dasar harga berlaku sebesar 

45.257,05 miliar rupiah pada tahun 2011. Kontribusi sektor perdagangan, 

hotel dan restoran merupakan kontribusi kedua tertinggi setelah sektor 

konstruksi. Maka dari itu dapat diambil kesimpulan bahwa pertumbuhan 

bisnis restoran juga meningkat seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan 

makanan dan minuman. 

Melihat besarnya potensi yang dimiliki bisnis restoran dan didasari 

dengan hobi salah satu pemilik yang suka mengumpulkan kartu pos dari 

berbagai tempat wisata, maka tercetuslah sebuah ide untuk membuka sebuah 

restoran dengan nama “The Postal Box” yang akan berlokasi di kawasan Riau 

Business Centre di Kota Pekanbaru. 

Nama The Postal Box diambil dari bahasa Inggris yang berarti sebuah 

kotak pos. Restoran The Postal Box mengusung konsep theme restaurant yang 

memberikan suasana seperti berada pada sebuah kantor pos melalui atribut-

atribut yang digunakan. Suasana kantor pos yang akan dimunculkan adalah 

kantor pos dengan desain fisik bernuansa vintage. Sebagian besar atribut pada 

restoran berhubungan dengan atribut-atribut pos, seperti menu yang 

menyerupai amplop, guest comment berbentuk kartu pos, seragam pelayan 

seperti seorang tukang pos, dan atribut-atribut lainnya. Restoran The Postal 

Box diharapkan dapat memberikan pengalaman yang unik dan tidak biasanya 

bagi pelanggan, dengan menimbulkan suasana makan dan minum seperti pada 

sebuah kantor pos. Jenis makanan yang akan ditawarkan oleh restoran The 
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Postal Box adalah jenis makanan western dan asian. Pelanggan dapat memilih 

menu makanan secara terpisah sesuai dengan harganya atau disebut juga 

dengan menu a la carte. 

Pemilihan lokasi di Riau Business Centre mengingat kawasan tersebut 

berada pada salah satu jalan protokol di Kota Pekanbaru dan merupakan 

kawasan yang sedang berkembang dengan pesat. Terdapat banyak perkantoran 

dan usaha restoran di daerah ini. Selain itu, di sekitar kawasan tersebut juga 

terdapat Mall Ciputra Seraya yang merupakan salah satu pusat perbelanjaan 

yang terkemuka di Kota Pekanbaru. 

Restoran The Postal Box memiliki visi dan misi yang menjadi dasar 

dalam pengelolaan restoran. Visi adalah gambaran ideal dan unik dari masa 

depan atau merupakan pernyataan yang berpandangan jauh ke depan tentang 

apa yang perusahaan impikan (Enz, 2010: 94). Misi adalah pernyataan singkat 

tentang tujuan perusahaan, alasan keberadaan perusahaan. Misi membedakan 

suatu perusahaan dengan yang lainnya dengan menyatakan cakupan dan 

operasional dasar dari perusahaan (Enz, 2010: 89). 

Visi dari restoran The Postal Box adalah menjadi restoran bertema 

unik dengan kualitas produk dan layanan yang terbaik dan terkemuka di 

Indonesia. Untuk mencapai visi tersebut, restoran The Postal Box membuat 

misi perusahaannya sebagai berikut: 

1. Menyediakan makanan dan minuman yang memiliki cita rasa dan kualitas 

yang terbaik. 
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2. Mempekerjakan karyawan yang berkompeten untuk memastikan setiap 

pelanggan mendapatkan layanan yang cepat, profesional, ramah dan sopan 

secara konsisten. 

3. Mengembangkan sistem operasional restoran melalui inovasi-inovasi baik 

dalam produk, suasana, maupun layanan. 

4. Menciptakan kesejahteraan bersama untuk pemilik, karyawan dan mitra 

kerja dengan menciptakan lingkungan yang ramah, kooperatif dan 

bermanfaat. 

 

B. Tujuan Studi Kelayakan 

Menurut Wade (2006: 71), studi kelayakan bisnis adalah peta jalan 

menuju sukses untuk semua bisnis. Studi kelayakan bisnis merupakan alat 

untuk memberikan manajemen dan investor pemahaman yang mendalam 

tentang bagaimana sebuah bisnis dapat berkembang dengan ide yang 

sederhana serta melalui proses penelitian dan perencanaan yang panjang.  

Studi kelayakan bisnis akan memberikan hasil analisis tentang layak 

atau tidaknya bisnis tersebut dijalankan dengan modal yang tersedia dan 

pengaruhnya terhadap tingkat keberhasilan serta dampak yang akan timbul 

dengan adanya bisnis ini. Layak yang dimaksud adalah dapat memberikan 

keuntungan bagi pemilik bisnis, dapat meningkatkan penghidupan masyarakat 

sekitar, dan sebagainya. Tujuan dari studi kelayakan bisnis ini dibagi menjadi 

dua kategori, yaitu: 
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1. Tujuan Utama  

Studi kelayakan bisnis ini ditujukan untuk mengetahui dan menguji 

tingkat kelayakan dan keuntungan yang akan didapatkan dari restoran The 

Postal Box. Kelayakan akan dianalisis dari aspek-aspek yang berkaitan 

dalam pelaksanaan bisnis, termasuk di antaranya aspek pasar dan 

pemasaran, aspek teknis, aspek manajemen, dan aspek finansial. 

2. Sub Tujuan 

Selain tujuan utama, studi kelayakan bisnis ini juga memiliki sub 

tujuan. Adapun sub tujuan dari studi kelayakan bisnis ini adalah: 

a. Membantu mengurangi tingkat pengangguran di sekitar wilayah Kota 

Pekanbaru dengan memberi kesempatan bagi penduduk lokal untuk 

bekerja di restoran The Postal Box. 

b. Membantu pemerintah daerah Kota Pekanbaru dalam meningkatkan 

pendapatan melalui pajak bisnis. 

c. Menerapkan dan memanfaatkan ilmu serta pengetahuan yang didapat 

selama mengikuti perkuliahan program studi Manajemen Perhotelan di 

Sekolah Tinggi Pariwisata Pelita Harapan. 

 

C. Metodologi 

Menurut Sekaran dan Bougie (2010: 180),  

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 resources that already exist. 

Data yang dikumpulkan pada suatu studi kelayakan bisnis harus valid dan 

reliable, agar dapat menghasilkan simpulan yang akurat. Oleh karena itu 
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pengumpulan data harus dilakukan sesuai dengan metode ilmiah. Adapun 

metode pengumpulan data yang dilakukan pada studi kelayakan bisnis ini 

adalah sebagai berikut. 

1. Data Primer 

a. Metode Survei dengan Kuesioner 

Menurut Sekaran dan Bougie (2010: 197), 

A questionnaire is a preformulated written sets of questions to which 

respondents record their answers, usually within rather closely defined 

alternatives. Questionnaires are an efficient data collection mechanism when the 

researcher know exactly what is requires and how to measure the variables of 

interest. 

Metode sampling yang digunakan dalam penyebaran kuesioner adalah 

metode non-probability sampling dengan jenis convenience sampling. 

Convenience sampling mengacu pada pengumpulan informasi dari 

anggota populasi yang mudah untuk didapatkan (Sekaran dan Bougie, 

2010: 276). Pembagian kuesioner dilakukan kepada para pegawai, para 

pelajar atau mahasiswa, dan pengunjung Mal Pekanbaru dan Mal 

Ciputra Seraya di Pekanbaru. 

b. Wawancara 

Menurut Sekaran dan Bougie (2010: 186), wawancara adalah: 

A useful data collection method, especially during the exploratory 

stages of research. Interviews may be unstructured or structured, and conducted 

face to face, by telephone, or online. 

Merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

tanya jawab terhadap pihak yang bersangkutan. Wawancara dapat 

dilaksanakan dengan terstruktur atau tidak terstruktur. 
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c. Observasi 

Selain kuesioner dan wawancara, pengumpulan data dapat juga 

dilakukan tanpa menanyakan pertanyaan, yaitu dengan cara observasi 

atau mengamati langsung. Kegiatan ini dilakukan untuk mendapatkan 

gambaran tentang kondisi lokasi, potensi pasar dan pesaing yang ada.  

2. Data sekunder  

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber-sumber 

yang sudah ada sebelumnya (Sekaran dan Bougie, 2010: 180). Sumber-

sumber tersebut harus dapat dipercaya dan dipertanggung jawabkan, 

sumber-sumber tesebut seperti buku-buku, data BPS (Badan Pusat 

Statistik), internet, majalah, surat kabar, jurnal atau makalah yang dibuat 

sebelumnya. 

 

D. Tinjauan Konseptual Mengenai Bisnis Terkait 

1. Sejarah Restoran 

Menurut Walker dan Lundberg (2008: 6), M. Boulangere adalah 

bapak dari restoran moderen. Ia hanya menjual sup, sup itu dinamakan 

restorantesm, yang merupakan asal dari kata restaurant yang berarti 

pemulihan. 

Sementara itu, sejarah restoran di Amerika pertama kali bermula 

dari seorang Perancis yang bernama Jean-Baptise Gilbert Paypalt. Pada 

tahun 1794, Paypalt membuka restoran Perancis pertama di Amerika yang 

bernama Julien’s Restaurator di Boston dan menyediakan truffles, cheese 

fondues, dan sup sebagai menunya. 
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Selain restoran Perancis tersebut, ada sebuah restoran yang diakui 

sebagai restoran pertama di negara Amerika, yaitu Delmonico Restaurant 

yang dibuka di New York pada tahun 1827. Restoran ini merupakan 

family-operated restaurant dan bertahan hingga empat generasi hingga 

pada akhirnya pada tahun 1923 restoran ini bangkrut dan dibeli oleh orang 

lain serta namanya menjadi nama publik. Sejak saat itu, banyak restoran 

lain yang menggunakan nama Delmonico sebagai nama restorannya. 

Di Indonesia sendiri, tempat yang menjual makanan dan minuman 

disebut restoran. Kata ini diambil dari bahasa Inggris “restaurant”, yang 

juga diadaptasi dari kata awalnya dalam bahasa Perancis yaitu “restaurer” 

yang berarti memulihkan. 

2. Pengertian Restoran 

Pengertian rumah makan dan restoran menurut SK Menteri 

Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi No. KM 73/PW 105/MPPT-85 

menjelaskan bahwa rumah makan adalah setiap tempat bisnis komersial 

yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan hidangan dan minuman 

untuk umum. Sedangkan restoran adalah salah satu jenis bisnis dibidang 

jasa pangan yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan yang 

permanen, dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses 

pembuatan, penyimpanan, penyajian, dan penjualan makanan dan 

minuman untuk umum. 

Menurut Ninemeier dan Hayes (2006: 11), 

A restaurant is a for- profit foodservice operation whose primary 

business involves the sale of food/beverage products to individual and small 

groups of guests. 
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Restoran adalah sebuah jasa layanan makanan dengan orientasi profit yang 

bisnis utamanya melibatkan penjualan produk makanan atau minuman 

kepada individual dan sekelompok kecil tamu. 

Menurut Barrows dan Powers (2009: 64), 

Any public place that specializes in the sale of prepared food and 

consumption on- or off-premise can be described as a restaurant. 

Semua tempat umum yang khusus menjual makanan baik di dalam atau di 

luar bangunan dapat disebut sebagai restoran.  

3. Jenis Restoran 

Menurut Chon dan Maier (2010: 202), restoran dapat 

dikelompokkan menjadi beberapa jenis, antara lain: 

a. Fine Dining 

Restoran fine dining mempunyai karakteristik pelayanan tingkat tinggi 

yang penuh perhatian, perabotan dan dekorasi yang terlihat mahal, 

makanan yang lezat, dan harga yang harus dibayar juga relatif mahal. 

b. Theme Restaurant 

Theme restaurant menggunakan pendekatan yang berbeda untuk 

memberikan pengalaman makan yang istimewa. Theme restaurant 

memberikan pengalaman makan dengan suasana unik sesuai tema 

yang ingin dimunculkan, biasanya melalui dekorasinya. 

c. Casual Dinnerhouses 

Casual dinnerhouses ditujukan untuk kalangan menengah yang ingin 

menikmati makan di luar rumah tetapi menghindari harga yang mahal 

dan formalitas restoran fine dining. Suasanannya lebih nyaman dan 
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menenangkan dengan harga menengah. Minuman beralkohol biasanya 

juga disajikan pada casual dinnerhouses. 

d. Ethnic Restaurant 

Ethnic restaurant adalah restoran yang terikat pada suatu budaya 

tertentu, biasanya terletak pada area dimana terdapat sekelompok etnis 

tertentu. 

e. Family Restaurant 

Family restaurant menawarkan menu yang sederhana dengan atmosfer 

yang cocok untuk keluarga. Perbedaan family restaurant dengan 

casual dinnerhouses adalah family restaurant biasanya tidak 

menyajikan minuman beralkohol dan mempunyai menu makanan 

untuk anak-anak. 

f. Grill 

Grill disebut juga restoran steakhouse. Jenis restoran ini biasanya 

menggunakan jenis layanan buffet, yang membutuhkan volume bisnis 

yang tinggi agar mendapatkan keuntungan, karena konsep buffet 

memberikan kesempatan bagi pelanggan untuk mengkonsumsi 

makanan dalam jumlah yang banyak. 

g. Quick Service 

Quick service dapat juga disebut fast food, biasanya menawarkan harga 

yang relatif murah, menu makanan yang terbatas, dan counter service 

yang telah dimodifikasi. 
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h. Neighborhood/Third Places 

Jenis restoran ini dikembangkan oleh Ray Oldenburg. Menurut 

Oldenberg, orang dengan kehidupan sosial yang modern mempunyai 

first place yaitu rumah mereka, second place tempat mereka bekerja 

dan third place adalah tempat untuk berinteraksi sosial yang tidak 

formal. Third places dapat terdiri dari coffee shop, neighborhood 

tavern dan lunch counter. 

i. Coffeehouses 

Coffeehouses merupakan salah satu konsep layanan makanan yang 

berkembang dengan sangat pesat. Banyak coffeehouses yang 

menawarkan versi kontemporer dari third places, di mana pelanggan 

berkumpul untuk berbincang-bincang, membaca koran, dan menikmati 

latte atau cappuccino. 

4. Menu 

Menurut Ninemeier dan Hayes (2006: 180), kata “menu” diambil 

dari bahasa Perancis yang berarti daftar rinci. Menu memberikan pembaca 

daftar dari makanan yang tersedia. Ada beberapa jenis menu yang umum, 

yaitu: 

a. A la Carte menu 

A la carte berarti harga individual. Menu ini menampilkan daftar 

makanan yang dihargai terpisah masing-masing. 
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b. Table d’hote menu 

Menu ini pada dasarnya berarti semua dengan satu harga. Menu ini 

menawarkan satu atau dua pilihan untuk masing-masing jenis makanan 

dengan harga yang tetap. 

c. Cyclical menu 

Menu ini disebut juga dengan menu siklus, yaitu menu yang diulang 

dalam suatu periode tertentu. 

d. Du jour menu 

Menu ini disebut juga menu spesial hari ini. Banyak restoran yang 

menambahkannya sebagai menu tambahan. 

5. Jenis Layanan 

Menurut Chon dan Maier (2010: 196), jenis-jenis layanan dapat 

didefinisikan sebagai cara-cara makanan dan minuman disajikan kepada 

pelanggan. Setiap jenis layanan ditujukan untuk segmen pasar yang 

berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Ada beberapa 

jenis layanan, antara lain: 

a. Table Service 

Jenis layanan ini biasanya ditujukan untuk kalangan menengah ke atas. 

Pelanggan akan dipersilahkan duduk, kemudian memesan makanan di 

menu kepada pelayan, dan makanan dan minuman yang dipesan akan 

diantarkan pelayan ke meja pelanggan.  

b. Buffet Service 

Jenis layanan ini biasanya ditujukan untuk kalangan menegah ke 

bawah dan keluarga. Buffet service sering digunakan pada acara-acara 
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khusus seperti pesta ulang tahun atau pernikahan, dimana tamu dapat 

mengambil makanan dan minumannya di meja buffet. 

c. Banquet Table Service 

Jenis layanan ini dilakukan pada acara-acara dengan skala besar dan 

pangsa pasarnya adalah keluarga, sosial dan bisnis. Layanan ini sama 

seperti table service, yaitu makanan dan minuman disajikan di meja 

oleh pelayan. Perbedaannya jenis layanan ini membutuhkan alat 

transportasi untuk membawa makanan dari dapur ke tempat 

dilaksanakannya acara. 

d. Cafetaria Service 

Jenis layanan ini biasanya ada di sekolah atau kantor. Hampir sama 

seperti buffet service, pelanggan mengambil sendiri makanannya dan 

membawanya ke mejanya. 

e. Family-Style Service 

Jenis layanan ini seperti jamuan makan pada keluarga tradisional yang 

sering dipakai pada kamp musim panas. Makanan biasanya dioper dari 

satu orang ke orang yang lainnya. 

f. Quick Counter Service 

Jenis layanan ini menawarkan makanan cepat saji, dimana pelanggan 

dapat memesan dan membayar makanan dan minuman pada sebuah 

counter, menunggu pesanannya, kemudian membawanya sendiri ke 

meja. 
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g. Traditional Counter Service 

Jenis layanan ini seperti table service, tetapi dengan kecepatan yang 

lebih cepat dari table service. 

h. Take-Out Service 

Jenis layanan ini biasanya juga merupakan layanan pada restoran 

dengan table service. Pelanggan dapat membawa pulang makanan dan 

minumannya untuk dinikmati di rumah. 

i. Delivery Service 

Delivery service merupakan jasa layanan pengiriman makanan 

langsung ke rumah pelanggan, tetapi biasanya menu yang ditawarkan 

terbatas. 

j. Carhop Service 

Jenis layanan ini disebut juga drive-in service. Pelanggan mengendarai 

mobilnya ke tempat parkir restoran dan tetap berada di mobil, pelayan 

akan mendekati mobil pelanggan untuk mencatat pesanan. Setelah itu, 

pelayan akan kembali ke mobil pelanggan dengan membawa pesanan 

yang telah dipesan sebelumnya. 

k. Drive-Through Service 

Jenis layanan ini biasanya sering dijumpai di restoran cepat saji. 

Pelanggan memesan makanan melalui mikrofon, kemudian membayar 

dan mengambil makanannya dengan mengendarai mobil. 

6. Jenis Restoran yang Dipilih 

Restoran The Postal Box mengusung pada konsep theme restaurant 

yang memberikan suasana seperti berada pada sebuah kantor pos melalui 
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atribut-atribut yang digunakan. Restoran The Postal Box diharapkan dapat 

memberikan pengalaman yang unik dan tidak biasanya bagi pelanggan, 

dengan menimbulkan suasana makan dan minum seperti di sebuah kantor 

pos. Jenis makanan yang akan ditawarkan The Postal Box adalah jenis 

makanan western dan asian.  

Penyajian menu di restoran The Postal Box adalah menu a la Carte, 

setiap makanan dan minuman memiliki harga terpisah secara individual. 

Dengan penyajian menu a la Carte, pelanggan dapat dengan bebas 

memilih makanan dan minuman yang disukainya. 

Jenis layanan yang digunakan adalah table service. Pelanggan akan 

dipersilahkan duduk di meja dan diberikan menu oleh pelayan. Kemudian 

pelayan akan mencatat makanan dan minuman yang ingin dipesan oleh 

pelanggan. Setelah makanan dan minuman siap untuk disajikan, pelayan 

akan mengantarkan makanan dan minuman yang telah dipesan ke meja 

pelanggan. 




