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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Gagasan Awal 

Hospitality and Travel Industries merupakan industri terbesar dan industri 

yang perkembangannya paling cepat di dunia. Salah satu aspek yang menarik 

adalah industri ini terdiri dari berbagai bidang dan restoran merupakan salah satu 

bidangnya (Walker 2009: 7). Restoran merupakan salah satu bagian yang penting 

dalam gaya hidup sehari-hari, karena masyarakat merupakan individu yang 

bersosialisasi dan masyarakat mengunjungi restoran beberapa kali dalam 

seminggu dengan tujuan untuk bersosialisasi, juga untuk makan dan minum. 

Restoran merupakan salah satu bisnis yang berkembang dengan baik saat ini, 

karena restoran menyediakan salah satu kebutuhan primer manusia yaitu makanan 

dan minuman. 

Saat ini banyak wirausaha yang membuka bisnis restoran karena melihat 

restoran sebagai salah satu bisnis yang menguntungkan. Wirausaha saling 

bersaing untuk membuka restoran dengan tema yang unik agar dapat menarik 

perhatian masyarakat dan sekaligus memenuhi gaya hidup masyarakat masa kini 

yang menyukai hal-hal baru dan unik. Berikut merupakan alasan mengapa 

wirausaha membuka bisnis restoran adalah karena uang, adanya daya beli, adanya 

tantangan, merupakan tempat untuk bersosialisai, sebagai kebiasaan pelanggan 

saat ini, adanya gaya hidup pelanggan dan juga merupakan kesempatan untuk 

mengekspresikan diri (Walker, 2008: 4).  
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Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (2012), Kota Tangerang 

Selatan, Propinsi Banten merupakan sebuah kota yang sangat maju bila 

dibandingkan dengan kota/kabupaten lain se-Propinsi Banten. Kota Tangerang 

Selatan berdiri pada tanggal 26 November 2008, laju pertumbuhan ekonomi 

(LPE) wilayah baru ini telah memperlihatkan gambaran yang positif terhadap 

proses recovery ekonomi di Indonesia. Terbukti selama ini laju pertumbuhan 

ekonomi kota Tangerang Selatan selalu berada di peringkat pertama jika 

dibandingkan dengan kabupaten/kota lain se-Propinsi Banten, dan pertumbuhan 

ekonomi Propinsi Banten dapat dilihat pada Tabel 1. Pada tahun 2011 

pertumbuhan ekonomi Kota Tangerang Selatan mencapai 8,84 persen, meningkat 

jika dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 8,70 persen. Berdasarkan 

data tersebut, dapat dilihat bahwa adanya peluang yang cukup besar untuk 

membangun bisnis restoran di Kota Tangerang Selatan karena pertumbuhan 

ekonominya yang bagus dan juga adanya permintaan di daerah kota Tangerang 

Selatan. 

TABEL 1 

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) di Provinsi Banten Tahun 2010 

 
Kota/Kabupaten 2010**) 

(1) (2) 

1. KOTA CILEGON 5,26 

2. KOTA TANGERANG 6,68 

3. KAB. TANGERANG 6,71 

4. KAB. SERANG 4,15 

5. KAB. PANDEGLANG 6,77 

6. KAB. LEBAK 4,15 

7. KAB. SERANG 7,63 

8. KOTA TANGERANG SELATAN 8,7 

PROPINSI BANTEN 5,94 

** Angka Sementara 

Sumber: PDRB Menurut Lapangan Usaha Kota Tangerang Selatan (2011) 
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TABEL 2 

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Tangerang Selatan Menurut Lapangan 

Usaha dan Andil Sektoral Tahun 2010-2011 

 
 

SEKTOR 

LPE (%) Andil (basis poin) 

2010 2011 2010 2011 

1. Pertanian 9,60 3,11 0,10 0,03 

2. Pertambangan & Penggalian  6,26 7,41 0,00 0,00 

3. Industri 4,44 4,54 0,76 0,75 

4. Listrik, Gas & Air Bersih 7,54 7,60 0,30 0,30 

5. Bangunan 9,79 9,91 0,73 0,75 

6. Perdagangan, Hotel & Resto 10,28 10,46 3,40 3,51 

7. Pengangkutan & Komunikasi 13,90 13,24 1,47 1,47 

8. Bank & Lembaga Keuangan 7,80 7,87 0,91 0,91 

9. Jasa-jasa 6,82 7,58 1,03 1,13 

Total 8,70 8,84 8,70 8,84 

           Sumber: BPS Kota Tangerang Selatan (2012) 

Data dari Tabel 1.2 diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2011, sektor 

perdagangan, hotel, dan restoran sebagai sektor paling dominan di Kota 

Tangerang Selatan karena mampu tumbuh sampai 10,46 persen, lebih cepat 

dibanding tahun 2010 yang hanya tumbuh 10,28 persen. Sektor perdagangan, 

hotel, dan restoran mampu memberikan andil sekitar 39,71 persen (3,51 basis 

poin dari 8,84 basis poin) dari LPE Kota Tangerang Selatan tahun 2011. Berikut 

ini merupakan tabel jumlah usaha restoran di Kota Tangerang Selatan tahun 2010: 

TABEL 3 

Jumlah Usaha Restoran di Kota Tangerang Selatan 

 
No. Kecamatan Jumlah Restoran 

1 Setu 4 

2 Serpong 63 

3 Pamulang 14 

4 Ciputat 21 

5 Ciputat Timur 10 

6 Pondok Aren 35 

7 Serpong Utara 34 

Total 181 

 Sumber: Badan Statistik Pusat kota Tangerang Selatan (2012) 
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Dalam Studi Kelayakan Bisnis ini, bisnis restoran yang akan dibangun 

adalah restoran bernuansa musik jazz dan bertema alat musik, yaitu Black Notes 

Jazz Dining Concept. Black Notes Jazz Dining Concept akan dibangun di daerah 

Foresta, BSD City, Kota Tangerang Selatan, Propinsi Banten. Alasan pemilihan 

Kota tersebut karena dilihat dari data BPS, Kota Tangerang Selatan merupakan 

kota yang maju dan memiliki perekonomian yang baik, serta sektor perdagangan, 

hotel dan restoran merupakan sektor yang memberikan andil sekitar 39,71 persen 

untuk kota tersebut. Selain itu pembangunan restoran juga akan didukung oleh 

penduduk setempat. Di dalam proses pembangunan, penduduk disamping sebagai 

pelaksana pembangunan juga merupakan sasaran akhir dari semua target program 

pembangunan, seperti peningkatan kesejahteraan, kesehatan, keamanan, kualitas 

sumber daya manusia dan sebagainya. Oleh sebab itu, pembangunan bidang 

kependudukan perlu dikelola dengan baik sehingga menghasilkan sumber daya 

manusia berkualitas yang dapat menunjang keberhasilan pembangunan. Berikut 

ini adalah tabel jumlah penduduk di Kota Tangerang Selatan: 

TABEL 4 

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Sex Ratio di Kota Tangerang 

Selatan Tahun 2011 

 

No. Kecamatan 
Penduduk Total Sex Ratio 

Laki-laki Perempuan 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1. Setu 35.763 34.135 69.898 104,771 

2. Serpong 72.187 73.243 145.430 98,56 

3. Pamulang 151.104 147.980 299.084 102,11 

4. Ciputat 102.410 98.855 201.265 103,60 

5. Ciputat Timur 93.608 92.129 185.737 101,61 

6. Pondok Aren 161.694 157.607 319.301 102,59 

7. Serpong Utara 67.389 67.822 135.211 99,36 

Total 684.155 671.771 1.355.926 101,84 

Sumber: Hasil Proyeksi Penduduk (2011) 
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Perencanaan konsep restoran yang akan dibangun adalah perpaduan konsep 

restoran casual dining dan theme restaurant dengan menu yang ditawarkan 

adalah menu dari kota New Orlean, Amerika dan restoran akan menggunakan 

American Style Service. Restoran Black Notes merupakan Casual Dining yang 

memberikan kenyaman dan kesederhanaan yang dipadukan dengan tema alat 

musik yang fokus terhadap alunan musik jazz, dimana pelanggan yang datang 

dapat menikmati hidangan di dalam restoran yang difasilitasi dengan suasana, 

dekorasi, dan perabotan yang berbentuk alat musik. Makanan yang ditawarkan 

Black Notes Jazz Dining Concept adalah Western Food, dimana menu yang 

dominan adalah makanan yang berasal dari New Orlean, Amerika tetapi juga ada 

beberapa pilihan Italian Food. 

Fasilitas unik yang ditawarkan oleh Black Notes Jazz Dining Concept 

adalah perabotan yang berbentuk alat musik dan menu makanan yang khas dari 

kota New Orleans, dimana kota tersebut merupakan kota dimulainya legenda jazz 

di Amerika. 

Selanjutnya cara-cara yang akan digunakan untuk mengikat pelanggan agar 

pelanggan tertarik untuk datang kembali adalah dengan mengundang beberapa 

pemusik jazz dan membuat acara-acara bertema jazz untuk penggemar musik jazz. 

Program acara ini akan diadakan setiap hari jumat, sabtu dan minggu contohnya: 

Friday Cool Jazz, Saturday Jazz Pop dan Sunday Night Blues. Selain acara per 

minggu yang akan diadakan, ada juga acara tahunan. Sebagai contohnya, setiap 

tanggal 9 Maret akan diadakan acara yang memperingati hari musik nasional, 

pada acara ini akan diundang musisi-musisi jazz ternama dari dalam negeri. 
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B. Tujuan Studi Kelayakan 

Tujuan dari Studi Kelayakan Bisnis adalah membuat perencanaan awal 

untuk membuka lahan bisnis yang baru. Studi Kelayakan Bisnis ini dibuat untuk 

mempersiapkan aspek-aspek penting yang diperlukan dalam membangun Black  

Notes Jazz Dining Concept. Berikut adalah beberapa tujuan dari pembelajaran 

tersebut: 

1. Tujuan Utama 

Tujuan utama dari pembelajaran ini adalah untuk meneliti layak atau tidak 

layaknya rencana pembangunan bisnis restoran Black Notes Jazz Dining 

Concepy sesuai dengan batasan modal yang telah disediakan, agar dapat 

meminimalkan risiko penanaman modal dan memaksimalkan rencana 

pembangunan restoran agar proyek ini dapat berjalan dengan lancar dan 

sukses. Pembelajaran ini juga bertujuan untuk meningkatkan pendapatan 

regional negara dari pajak yang dibayarkan. Hasil dari Studi Kelayakan Bisnis 

ini juga akan berfungsi dan digunakan sebagai proposal pengajuan pinjaman 

kepada pihak bank, kepada calon penanam modal serta kepada pihak-pihak 

terkait lainnya, guna untuk mengetahui seberapa besar tingkat layak atau tidak 

layaknya proyek restoran Black Notes Jazz Dining Concept. 

2. Tujuan Tambahan 

Tujuan tambahan dalam pembelajaran tersebut adalah untuk memberikan 

lahan pekerjaan baru untuk masyarakat sekitar, menstimulasi ide baru, dan 

untuk merealisasikan apa yang telah dipelajari semasa perkuliahan. 
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C. Metodologi 

Untuk menghasilkan analisa data yang nyata, akurat dan terpercaya, maka 

akan dilaksanakan dengan pengumpulkan data menggunakan metode ilmiah. 

Data yang dikumpulkan harus valid dan reliable guna mendukung proses 

pembangunan Black Notes. Berikut merupakan beberapa cara yang akan 

dilakukan untuk menghasilkan data yang akurat untuk pembelajaran tersebut: 

1. Data Primer 

Menurut Sekaran & Bougie (2010: 180) 

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

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

 

Data primer merupakan suatu informasi yang didapatkan oleh peneliti 

langsung dari sumbernya dan gunanya adalah untuk pembelajaran. Informasi 

data primer dapat dihasilkan dari wawancara, kuesioner, ataupun observasi.  

a. Metode Survei dengan Kuesioner 

Menurut Sekaran & Bougie (2010: 197) 

Questionnaire is a preformulated written set of questions to which respondents 

record their answer, usually within rather closely defined alternatives. 
 

Metode survei melalui kuesioner merupakan sejumlah pertanyaan yang 

dibuat sesederhana mungkin agar dapat dimengerti oleh calon responden 

untuk mengetahui apa yang akan dibangun oleh restoran tersebut. 

Pengumpulan data dengan pembagian kuesioner ini adalah bertujuan 

untuk melihat need and wants pelanggan yang mempunyai hubungan dan 

keterkaitan serta dapat mendukung berjalannya restoran Black Notes. 

Metode yang digunakan oleh Black Notes Jazz Dining Concept adalah 
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metode probability sampling dan non probability sampling karena 

responden yang akan mengisi kuesioner yang telah dibuat agar 

mendapatkan data yang sesuai dan valid. Menurut Sekaran & Bougie 

(2010: 270), probability sampling adalah sampel yang elemen dalam suatu 

populasi telah diketahui memiliki peluang untuk dipilih menjadi 

responden dalam pengisian kuesioner. Sedangkan non probability 

sampling adalah sampel yang elemen dalam suatu populasi yang masih 

belum diketahui kemungkinannya untuk dipilih sebagai responden dalam 

pengisian kuesioner. 

Kuesioner akan dibagikan di daerah tertentu dengan jumlah responden 

yang dianggap berpotensi sebagai calon pembeli di Black Notes Jazz 

Dining Concept. Kuesioner disebarkan sebanyak 450 lembar yang 

dibagikan di area perbelanjaan WTC BSD City, ITC BSD City, Mall 

Living World dan Summarecon Mall Serpong, dan juga dibagikan ke 

universitas yang terletak di sekitar daerah BSD City. Cara perhitungan 

jumlah responden yang dilakukan oleh restoran Black Notes adalah 

berdasarkan pada teori Sample Size yang terdapat pada buku Multivariate 

Data Analysis. Menurut Hair et al. (2010: 102) perhitungan jumlah 

responden minimum adalah sekurang-kurangnya lima kali jumlah variabel 

yang di analisis. Jumlah variabel kuesioner yang disebarkan oleh restoran 

Black Notes Jazz Dining Concept adalah sebanyak 45 variabel dan jumlah 

variabel tersebut dikali lima, dan hasil perkalian tersebut adalah 225, maka 

minimal responden yang diperlukan adalah sebanyak 225 responden. 
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Kuesioner dibagikan kepada calon pembeli yang sesuai dengan 

segmentasi pasar restoran Black Notes yang telah ditetapkan, yaitu 

pebisnis, pekerja dan pelajar. Kuesioner ini dibagikan pada hari biasa dan 

hari libur, dari jam makan siang sampai jam makan malam. 

b. Observasi Langsung 

Observasi langsung dilakukan di lapangan dengan melihat secara langsung 

tempat lokasi yang akan dibangun karena harus mengetahui apakah lokasi 

tersebut cukup luas dan strategis, sesuai dengan segmentasi pasar yang 

telah ditetapkan untuk menunjang keberhasilan restoran Black Notes Jazz 

Dining Concept. 

c. Wawancara Terstruktur 

Menurut Sekaran & Bougie (2010: 188), structure interview adalah: 

Structured interview are those conducted when it is known at the outset what 

information is needed. 
 

Wawancara tersebut dilakukan untuk mendapatkan informasi tambahan 

yang dapat mendukung pembangunan Black Notes Jazz Dining Concept. 

Telah dilakukan wawancara dengan manager di restoran Gandy’s Steak 

House, Bapak Sukardy, yang merupakan salah satu restoran yang sejenis 

dengan Black Notes dengan menanyakan beberapa pertanyaan yang sesuai 

untuk membuka sebuah restoran baru. Pertanyaan yang diberikan antara 

lain adalah jumlah kursi, seat turnover, jumlah staf, jumlah shift kerja, 

target pasar restoran, penjualan restoran, dan sistem penerimaan pekerja 

baru di restoran Gandy’s Steak House. 
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2. Data Sekunder 

Menurut Sekaran & Bougie (2010: 180), 

Secondary data refer to information gathered from sources that already 

exist. 

 

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari informasi-informasi yang 

telah ada sebelumnya. Data yang diperoleh adalah berasal dari buku-buku 

yang membahas tentang restaurant management, hospitality and travel 

marketing, research method for business dan buku lainnya, jurnal, internet, 

koran, dan dari tugas akhir kakak kelas yang ada diperpustakaan. Semua data 

ini dicari untuk mendukung keberhasilan studi kelayakan Black Notes Jazz 

Dining Concept. 

D. Tinjauan Konseptual Mengenai Bisnis Terkait 

Pengertian restoran menurut Walker (2009: 201)  

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

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

 
Pada saat ini fungsi restoran selain untuk memenuhi kebutuhan primer 

manusia, restoran juga berfungsi sebagai tempat untuk bersosialisasi bagi 

pelanggan.  

1. Sejarah Restoran 

Dalam buku yang berjudul The Restaurant From Concept to Operation 

(Walker, 2008: 6) menjelaskan bahwa restoran pertama kali muncul di Prancis 

dan dinamai ”public dining room”. Restoran pertama yang berada di Prancis 

melayani pelanggan yang duduk di meja makan dengan porsi makan 

perseorangan, dimana telah dipilih dari menu yang telah disediakan. Sistem 
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restoran tersebut ditemukan oleh Beauvilliers pada tahun 1782 dan nama 

restorannya adalah “Grand Taverne de Londres”. Tetapi itu bukan merupakan 

awal dari restoran. 

Restoran pertama kali dikenal pada tahun 1765 oleh M.Boulanger, yaitu 

makanan berupa sup di Paris. Keberadaan restoran ditunjukkan dengan 

memberikan tanda pada pintu rumahnya dalam bahasa Latin “datanglah pada 

saya dalam keadaan lapar dan saya akan menyembuhkanmu”. Selanjutnya 

banyak ditiru oleh juru masak dan pelayan yang meninggalkan majikannya 

dengan mendirikan usaha yang sama pada saat revolusi Prancis. Karena pada 

saat itu bangsawan mengalami keruntuhan dan tidak mampu membiayai 

pegawainya.  

2. Klasifikasi Restoran 

Menurut Walker (2009), klasifikasi restoran dapat dibagi menjadi dua 

kategori utama yaitu independent restaurant dan chain restaurant. 

Independent restaurant adalah restoran yang dimiliki oleh satu orang atau 

lebih dimana pemiliknya terlibat langsung dalam proses pengoperasian 

restoran dari hari ke hari. Chain restaurant adalah sekelompok restoran yang 

terdiri dari satu manajemen yang sama, dimana setiap restoran memiliki 

konsep, dekorasi, jenis makanan, nama restoran, dan pelayanan yang sama 

dimanapun restoran tersebut berada. Kategori lainnya dapat ditujukan sebagai 

fine dining, casual restaurant, dan quick service restaurant. Adapun beberapa 

restoran yang tergolong ke dalam jenis restoran yang lebih dari satu kategori, 

contohnya adalah Charlie Brown Café yang merupakan theme restaurant dan 
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quick service restaurant. Berikut merupakan pengertian restoran berdasarkan 

katergorinya: 

a. Fine Dining Restaurant 

Fine Dining Restaurant adalah salah satu restoran yang menyediakan 

menu makanan yang terbaik yang terdiri dari 15 atau lebih variasi menu. 

Makanan yang disajikan di restoran tersebut harus dibuat dari bahan 

mentah yang segar. Fine Dining Restaurant ada yang formal maupun 

sederhana, semuanya ditentukan berdasarkan harga, dekorasi, atmosfir 

ruangan, tingkat keformalitasan dan variasi menu. Tingkat layanan yang 

diberikan oleh Fine Dining Restaurant sangatlah tinggi. Disambut oleh 

host/hostess yang berpengalaman, dilayani oleh captain atau server yang 

dapat memberikan masukan untuk memesan makanan dan juga dapat 

menjelaskan secara detail setiap menu yang ada. Contoh: Cassis-French 

Fine Dining Restaurant. 

b. Theme Restaurant 

Theme Restaurant merupakan kombinasi dari keahlihan khusus yang 

canggih dengan beberapa macam tipe dari restoran. Biasanya restoran 

menawarkan menu yang terbatas tetapi tertuju kepada pelanggan yang 

ingin memiliki pengalaman yang wow. Banyak pelanggan yang tertarik 

dengan theme restaurant karena dapat memberikan pengalaman yang 

sangat menarik dan merupakan tempat untuk pertemuan dengan relasi dan 

kerabat. Semuanya bisa tercapai karena theme restaurant memadukan 
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dekorasi yang ada sesuai dengan jenis makanan yang ditawarkan. Contoh: 

Nanny’s Pavillon. 

c. Celebrity Restaurant 

Celebrity Restaurant mulai berkembang menjadi sesuatu yang popular 

karena celebrity restaurant tersebut dimiliki oleh seorang selebriti/artis di 

mana menyediakan perpaduan dekorasi yang unik dan makanan yang khas 

serta terkadang selebriti/artis tersebut datang untuk menghampiri 

pelanggan untuk bersosialisasi. Contoh: Shabu Slim. 

d. Steak House  

Kategori Steak House merupakan sebuah restoran yang lumayan 

berkembang di lingkungan meskipun adanya perhatian khusus terhadap 

nutrisi dari daging merah. Beberapa restoran menambahkan kategori ayam 

dan ikan dalam menu restoran untuk menarik perhatian pelanggan yang 

tidak memakan daging. Contoh: Gandy’s Steak House. 

e. Casual Dining and Dinner House Restaurant. 

Casual dining adalah sebuah restoran yang nyaman dan sederhana dimana 

setiap kategori bisa termasuk didalamnya. Menu yang ditawarkan oleh 

restoran tersebut dapat mencapai 40 menu makanan dimana semuanya 

fokus terhadap makanan America. Kemudian casual dining ini 

berkembang menjadi dinner house restaurant dimana restoran tersebut 

dapat merefleksikan lifestyle dari sebuah kehidupan bersosial. Contoh: 

Hard-Rock Cafe. 
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f. Family Restaurant 

Family restaurant merupakan perkembangan dari coffee shop restaurant. 

Kebanyakan restoran tersebut dioperasikan oleh sebuah keluarga dan 

biasanya terletak di tempat yang mudah untuk diakses. Restoran tersebut 

menawarkan menu yang sederhana. Contoh: Happpy Day Restaurant. 

g. Ethnic Restaurant 

Mayoritas ethnic restaurant secara bebas dimiliki dan dioperasikan. 

Pemilik dan rekan kerjanya biasanya mempunyai sesuatu yang berbeda 

kepada pelanggan yang memiliki suku yang sama. Restoran tersebut lebih 

menonjolkan kekhasan makanan suatu daerah. Contohnya: QQ Kopitiam. 

h. Quick-Service Fast-Food Restaurant 

Quick-service restaurant terdiri dari berbagai macam fasilitas 

pengoperasian dimana slogannya adalah “quick food” yaitu menyediakan 

makanan cepat saji untuk pelanggan yang makan di restoran Quick-

Service Fast-Food Restaurant. Kategori yang termasuk didalamnya 

seperti hamburger, pizza, chicken, pancake, dan sandwich. Contoh: KFC, 

Domino’s, Burger King. 

3. Tipe Layanan Restoran 

a. French Service 

Bentuk layanan ini biasanya dimiliki oleh restoran kelas atas dan 

dilengkapi dengan suasana yang elegan pula. Layanan makanan yang 
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diberikan adalah pelanggan ditawarkan dengan makanannya telah disusun 

dalam sebuah piring yang besar (platter). 

b. Russian Service 

Dengan Russian service, makanan dimasak didapur, dipotong, dihias dan 

disajikan dalam sebuah piring. Kemudian disajikan dimeja pelanggan 

secara individu atau satu per satu dan disediakan juga sendok dan garpu. 

Biasanya pelayan yang memberikan layanan tersebut akan memakai 

sarung tangan putih. 

c. American Service 

Layanan ini adalah layanan yang telah dibuat lebih sederhana dari Russian 

service. Dimasak dan disiapkan dalam sebuah piring di dapur dan 

kemudian disajikan dimeja pelanggan. Layanan tersebut menjadi popular 

karena lebih cepat dan pelanggan menerima makanannya selagi panas. 

4. Sejarah Bar 

Menurut Katsigris et al. (2003: 8) kata bar berasal dari barrier yang 

merupakan tempat untuk bersosialisasi, bertukar pikiran, dan menikmati 

hidup. Barrier memiliki arti dalam bahasa Indonesia yaitu penghalang, yang 

dimaksudkan bahwa pelanggan yang datang untuk membeli dan menikamtai 

minuman yang disajikan oleh seorang bartender, dibatasi oleh penghalang 

yang biasa dikenal sebagai bar counter. Bar counter adalah meja panjang 

yang membatasi dua ruangan, dimana seorang bartender bekerja berhadapan 

langsung dengan pelanggan yang sedang duduk sambil menikmati minuman 

yang disajikan. 
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5. Pengertian Bar 

Menurut Andrew (2009: 258), bar adalah: 

A bar is a facility that dispenses alcoholic beverage and cocktails; and non-

alcoholic refreshing drinks and mocktails (non-alcoholic cocktail).  

 

Pengertian di atas, bar adalah sebuah fasilitas yang menjual minuman 

beralkohol dan cocktail; dan minuman non-alkohol yang menyegarkan dan 

mocktails (non-alcoholic cocktail). Jadi dapat disimpulkan bahwa bar adalah 

sebuah usaha yang melayani penjualan minuman beralkohol dan minuman 

tidak beralkohol yang menyegarkan dan mocktails (non-alcoholic cocktail).  

a. Cocktail dan Mocktail 

Cocktail atau minuman campuran beralkohol, muncul pada tahun 1779 di 

penginapan Betsy Flanagan, dimana tentara revolusioner Amerika 

bersama dengan sekutu Prancis mencampurkan gin dan vermouth sebagai 

tanda persaudaraan (Katsigris & Thomas, 2007: 401). Seiring 

berkembangnya zaman, nama mocktail juga mucul. Mocktail ini memiliki 

persamaan dengan Cocktail, yaitu minuman campuran, yang 

membedakannya adalah Mocktail merupakan campuran minuman non-

alkohol. Minuman yang akan dijual di bar Black Notes adalah mocktail¸ 

fresh juice, soft drinks, teh dan kopi. Minuman yang menjadi unggulan bar 

restoran Black Notes adalah 21 jenis variasi mocktail. 

6. Pengertian Musik 

Menurut Dorr (1995: 4) musik adalah suara yang diorganisasikan dalam satu 

waktu tertentu. Suara adalah gelombang bunyi yang dapat didengar oleh 
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makhluk hidup, dimana suara mengandung pitch, intensity, duration dan 

timbre. Musik diartikan sebagai bahasa universal, dasar sosial dan 

kebudayaan manusia, pembawa emosi dan ekspresi ekspresi dari agama. 

Menurut Culture-Centered Music Therapy (2010) musik adalah suara yang 

dihasilkan dalam waktu tertentu yang di organisasikan sebagai sebagai 

ekspresi dari human protomusicality. Musik juga merupakan suatu kegiatan 

menciptakan dan menghubungkan suara dengan gerakan. Menurut Matthews 

(2001: 6) musik dapat mempengaruhi perasaan makhluk hidup. Musik 

mencakup semua lingkup emosi makhluk hidup, dimana musik dapat 

memberikan rasa senang atau sedih, nostalgia atau semangat, dan ada juga 

musik yang dapat mempengaruhi pikiran seseorang. Musik muncul dipikiran 

seseorang, kemudian melody dan timbre dapat timbul dari ekspresi suara, 

ritme dan tempo melalui tepukan tangan, stamping dan tarian. Musik selain 

dihasilkan dari suara makhluk hidup juga dapat dihasilkan dari alat musik. 

Jadi kesimpulannya, musik merupakan sebuah hasil karya seni bunyi yang 

dihasilkan dalam bentuk lagu, suara dihasilkan dari alat musik dan disusun 

sedemikian rupa untuk menghasilkan unsur-unsur musik yang bagus serta 

komposisi yang dihasilkan merupakan ungkapan perasaan dan ekspresi dari 

penciptanya. 

7. Sejarah Musik Jazz 

Menurut  Tanner et al. (2005: 19) musik jazz dimulai dari perpaduan dari 

kebudayaan musikal Afrika dan Eropa. Perpaduan yang berasal dari Afrika 

adalah penekanan pada irama, pola call-and-response, mengekspresikan 
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penafsiran gaya berdasarkan pada hubungan yang erat antara musik dan 

kehidupan sehari-hari dan juga improvisasi spontanitas tipikal oral tradition. 

Sedangkan perpaduan yang berasal dari Eropa adalah jenis melodi, harmoni, 

bentuk musik dan komposisi yang mendekati tipikal dari tradisi 

terpelajar/literate. Selama kebudayaan Eropa dan Afrika saling berhubungan 

untuk menciptakan musik baru, kedua kebudayaan ini menawarkan  sumber 

yang menghasilkan cara baru dalam mengubah elemen musikal dan 

mempertunjukkannya secara ekspresif. Jazz sebagai cangkokan/hybrid dari 

tradisi musikal, mencerminkan perpaduan dari interpretasi musikal sebaik 

perpaduan elemen musikal. 

Legenda jazz dimulai di New Orlean tepatnya di Congo Square. Congo 

Square merupakan sebuah taman yang luas di New Orlean, taman ini menjadi 

tempat berkumpul masyarakat setiap hari minggu, bernyanyi, menari dan 

bermain drum dengan gaya tradisional. Taman ini menjadi tempat yang 

signifikan untuk sejarah musik jazz ,yang dimana memberikan tempat untuk 

mendengarkan musik asli Afrika, yang dapat memberi pengaruh dan 

dipengaruhi oleh musik Eropa. Latar belakang jazz tidak dapat dilepaskan dari 

fakta dimana jazz dipengaruhi oleh berbagai musik seperti: musik spiritual, 

cakewalks, ragtime dan blues.  

Musik jazz sebagai seni yang populer mulai menyebar hampir ke semua 

masyarakat Amerika pada tahun 1920-an, pada saat itu dikenal sebagai Jazz 

Age. Jazz semakin marak di era Swing pada akhir tahun 1930-an dan 

mencapai puncaknya di akhir 1950an sebagai jazz modern. Pengaruh dan 
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perkembangan musik Blues tidak dapat ditinggalkan saat membahas musik 

jazz di tahun-tahun awal perkembangannya. Ekspresi yang memancar pada 

saat memainkan musik blues sangat sesuai dengan gaya musik jazz. 

Kemampuan untuk memainkan musik Blues menjadi standar bagi semua 

musik jazz, terutama digunakan dalam berimprovisasi.  

Musik jazz masuk di Indonesia pertama kali pada tahun 30-an, dibawa oleh 

musisi-musisi dari Filipina yang mencari pekerjaan di Jakarta dengan bermain 

musik. Selain memperkenalkan jazz, juga memperkenalkan alat musik tiup, 

seperti Trumpet dan Saxophone kepada penikmat musik Jakarta. Musik jazz 

dimainkan dengan ritme latin. Seperti boleros, rhumba, samba dan lainnya. 

Pada tahun 1948 ada sekitar 60 musisi Belanda datang ke Indonesia untuk 

membentuk Orkestra Simfoni yang berisi musisi lokal. Pada tahun 1955, Bill 

Saragih membentuk kelompok Jazz Riders, ia memainkan piano, vibes dan 

flute. Dari tahun 90an hingga sekarang banyak sekali musisi dan kelompok 

jazz yang terbentuk. Musik jazz biasanya banyak bermunculan di Jakarta, 

Bandung, Surabaya dan Bali. Hal ini disebabkan arus musik jazz lebih banyak 

mengalir disana lewat pertunjukkan jazz (JakJazz, Java Jazz Festival, Bali 

Jazz Festival), sekolah musik jazz, studio rekaman dan kafe yang 

menampilkan jazz. 

8. Pengertian Musik Jazz 

Menurut Tanner et al. (2005: 3) Berdasarkan pada kronologi, jazz merupakan 

musik yang dipengaruhi oleh kebudayaan dan elemen musik yang berbeda-

beda. Jazz menjadi asal bagi Amerika dan juga menjadi musik yang paling 
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demokratis yang pernah berevolusi. Musik jazz merupakan musik yang 

pertama dinyatakan sebagai tumpuan yang mendominasi identitas Amerika. 

Interpretasi musik dalam gaya jazz awalnya keluar pada saat Afrika Amerika 

berupaya untuk mengekspresikan diri pada instrumen musik Eropa. Dalam 

interpretasi jazz, pemusik membatasi ide-ide interatif pada konsep melodi, 

memberi warna pada musik dengan menggunakan efek irama, dinamik dan 

sedikit perubahan lain pada saat tampil. Ada beberapa jenis musik jazz, 

diantaranya adalah Dixieland, Swing, Bop, Hard Bop, Cool Jazz, Third 

Stream, Free Jazz, Fushion/ Jazz Rock, Latin, Neoclassical, Blues, Smooth 

Jazz, dan Instrumental Jazz. 

Studi Kelayakan Bisnis yang akan dibuat adalah restoran dengan perpaduan 

konsep restoran casual dining dan theme restaurant dengan menu yang 

ditawarkan adalah menu western food yang berasal dari kota New Orlean, 

Amerika tetapi ada juga beberapa menu makanan Italia ada dan restoran akan 

menggunakan American Service. Restoran Black Notes merupakan Casual 

Dining yang memberikan kenyaman dan kesederhanaan yang dipadukan dengan 

tema alat musik yang fokus terhadap alunan musik jazz, dimana pelanggan yang 

datang dapat menikmati hidangan di dalam restoran yang difasilitasi dengan 

suasana, dekorasi, dan perabotan yang berbentuk alat musik. Makanan yang 

ditawarkan Black Notes Jazz Dining Concept antara lain pasta, rice dan steak. 

Jadi untuk design interior restoran bernuasa musik jazz ini akan dibuat semi 

vintage dan rancangan untuk kursinya akan berbentuk alat musik, serta ruangan 

restoran akan dihiasi dengan beberapa macam alat musik jazz. Black Notes Jazz 
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Dining Concept akan dibangun di daerah BSD City, dimana lokasi tersebut dekat 

dengan pangsa pasar yang telah ditetapkan yaitu pengusaha, pekerja dan pelajar. 

Faktor yang mendukung pembangunan restoran Black Notes di salah satu lokasi 

yang berada di BSD City adalah di lokasi tersebut akan ada banyak gedung 

perkantoran dan apartemen yang akan dibangun. 




