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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Gagasan Awal 

Dunia selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Perubahan 

dirasakan hampir oleh seluruh manusia, bisa dilihat dengan keadaan yang ada 

pada waktu lalu dengan keadaan sekarang. Salah satu perubahan yang paling 

dapat dirasakan oleh masyarakat adalah industri pariwisata. Perkembangan 

pariwisata yang sangat pesat didukung oleh berbagai informasi yang 

menyebar luas secara cepat dan mudah dikarenakan kecanggihan teknologi. 

Selain itu, berbagai kemajuan di bidang akomodasi juga mendukung majunya 

industri pariwisata. 

Seiring berkembangnya industri pariwisata di dunia, industri restoran 

pun mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Setiap orang 

membutuhkan makan dan minum ketika melakukan aktivitas berpergian jauh 

dari rumah. Gaya hidup telah mengalami perubahan yang membuat orang 

cenderung untuk menikmati makan di luar rumah. Kepenatan akibat kegiatan 

sehari-hari membuat orang membutuhkan suatu tempat baru di luar 

kebiasaannya. Restoran menjadi salah satu tempat bagi mereka untuk 

mencoba sesuatu hal yang baru sambil berkumpul bersama kerabat, rekan 

bisnis, maupun keluarga.  

Banyak orang atau pebisnis yang memanfaatkan perubahan ini dengan 

membuka bisnis restoran. Tidak mengherankan jika banyak restoran baru yang 

bermunculan diberbagai tempat di kota-kota besar maupun kota-kota kecil 
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yang dianggap memiliki lokasi yang strategis dan penuh potensi untuk 

berkembang. Menurut Walker (2011: 4-5), ada beberapa alasan dalam 

membuka bisnis restoran, yaitu: 

1. Uang: Restoran berpotensi sebagai penghasil uang yang akan 

menghasilkan keuntungan besar apabila bisnis restoran telah sukses. 

2. Tempat untuk bersosialisasi: Restoran menjadi tempat dalam memuaskan 

kebutuhan orang dalam bersosialisasi. Di dalam restoran terjadi interaksi 

yang konstan dan bervariasi. 

3. Tantangan: Beberapa bisnis itu tidak lepas dari adanya sebuah tantangan 

untuk orang yang berkompetitif. Selalu ada cara baru dalam memberikan 

layanan, desain baru, jenis makanan baru, dan cara baru dalam sebuah 

pemasaran, promosi, dan merchandising. 

4. Gaya hidup yang menyenangkan: Seseorang yang menyukai makanan dan 

minuman akan merasa bahwa restoran adalah tempatnya. 

5. 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. 

Dari teori Walker di atas, dapat disimpulkan bahwa banyak alasan 

yang dapat ditemukan dalam diri seseorang untuk membuka suatu bisnis 

restoran, yaitu uang, tempat bersosialisasi, tantangan, gaya hidup yang 

menyenangkan, dan kesempatan untuk mengekspresikan diri. Oleh karena itu, 

sangat memungkinkan jika banyak restoran yang bermunculan dengan 

karakteristik yang berbeda-beda sesuai dengan motivasi pemilik usaha dalam 

membuka bisnis restoran. 
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Restoran adalah sebuah industri makanan dan minuman yang terus 

berkembang dengan pesat dari tahun ke tahun. Industri ini tidak akan pernah 

mati karena setiap manusia memiliki kebutuhan dasar untuk makan dan 

minum. Bisnis restoran sangat diminati oleh banyak orang karena merupakan 

peluang bisnis yang memiliki potensi sangat bagus jika bisa direncanakan dan 

dioperasikan dengan baik dan benar. Berikut adalah tabel mengenai 

perkembangan usaha restoran: 

 TABEL 1  

Perkembangan Jumlah Restoran, Hotel, dan Hiburan di Kabupaten Tangerang 
No. Keterangan 2011 2012 2013 

1. Hotel 5 7 9 

2. Restoran 238 298 483 

3. Hiburan 41 44 53 

Sumber: Hasil Olahan Data (2014) 

 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa perkembangan jumlah restoran di 

Kabupaten Tangerang menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun 

ke tahun. Data terakhir menunjukkan bahwa jumlah restoran meningkat 

sebanyak 185 buah dari bulan Desember 2012 sampai Desember 2013. Hal ini 

membuktikan bahwa bisnis restoran merupakan suatu bisnis yang banyak 

diminati oleh pebisnis yang bisa memanfaatkan kesempatan perkembangan 

industri restoran dan perubahan gaya hidup masyarakat yang semakin 

konsumtif. 

Restoran bukan hanya menawarkan makanan dan minuman saja, tapi 

juga harus memiliki keunikan yang bisa menarik pelanggan untuk datang. 

Setiap restoran yang diciptakan memiliki ciri khas dan keunikan tersendiri 

untuk membedakan satu restoran dengan yang lainnya. Ciri khas dan keunikan 

tersebut dapat dibedakan dari berbagai hal, seperti jenis makanan yang 

disajikan, desain restoran, lokasi, fasilitas, cara penyajian layanan, dan 
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lainnya. Selama menikmati makanan dan minuman, pelanggan juga secara 

tidak langsung menikmati suasana yang ditawarkan oleh restoran.  

Perubahan gaya hidup masyarakat di kota dan peningkatan restoran 

dari tahun ke tahun sangat dimanfaatkan oleh salah satu restoran, yaitu 

Pancious Pancake House yang salah satu cabangnya terletak di Summarecon 

Mall Serpong. Restoran ini menawarkan makanan dan minuman mulai dari 

hidangan pembuka, pasta, burgers, sandwich, steak, sampai pancake atau 

waffle. Pancious Pancake House telah berhasil menjadi pelopor pancake atau 

waffle di Jakarta dan mengubah cara pandang masyarakat terhadap pancake 

atau waffle. Pancake atau waffle tidak lagi disantap pada saat sarapan saja, 

namun bisa disantap kapan saja sebagai hidangan utama. Menurut Gisslen 

(2013: 246) sebagai berikut: 

Although pancakes and waffles are rarely produced in the retail 

bakeshop, they are essential items on the breakfast, brunch, and dessert menus 

in food service operations. 

 

Meskipun pancake dan waffle jarang diproduksi di toko kue, pancake dan 

waffle adalah menu yang penting pada saat sarapan, brunch, dan sebagai 

hidangan penutup dalam restoran. 

Dengan mempertimbangkan hal-hal di atas, maka akan dibuka suatu 

bisnis restoran, yaitu Wowffle House. Restoran yang bernama Wowffle House 

ini menjual berbagai macam makanan barat, namun produk unggulan yang 

ditawarkan oleh Wowffle House adalah waffle roll. Waffle roll merupakan 

waffle yang disajikan dalam bentuk gulungan dan diisi dengan beraneka 

macam pilihan rasa, seperti cokelat, keju, green tea, stroberi, toblerone, 

pisang, mangga, daging ayam, ikan, dan lainnya. Pelanggan juga dapat 

memilih sendiri jenis es krim dan saus yang tersedia dalam berbagai jenis 
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pilihan rasa. Selain waffle roll, restoran ini juga menawarkan jenis makanan 

barat lainnya, seperti appetizer, soup, pasta, dan steak. Di samping 

menawarkan makanan, Wowffle House juga menawarkan berbagai jenis 

minuman non alkohol.  

Restoran ini terletak di kawasan Gading Serpong, Tangerang. Lokasi 

yang dipilih merupakan daerah yang potensial karena mengalami 

perkembangan dilihat dari kepadatan penduduk yang terus meningkat dan 

pembangunan infrastruktur yang terus dilakukan sebagaimana dikutip oleh 

Utomo (2013: 23) sebagai berikut: 

Harga properti di kawasan ini tumbuh sekitar 15 sampai 20 persen 

setiap tahunnya. 

Berikut adalah perkembangan jumlah penduduk di Kabupaten Tangerang: 

TABEL 2 

Perkembangan Jumlah Penduduk di Kabupaten Tangerang 

Kecamatan 
Tahun 

2009 2010 2011 2012 

Curug 143.941 165.812 173.914 179.902 

Kelapa Dua 140.019 178.035 187.689 195.082 

Legok 86.569 98.171 102.764 106.101 

Pagedangan 82.880 95.194 99.565 102.717 

Cisauk 47.443 64.083 67.623 70.335 

Sumber: BPS Kabupaten Tangerang (2013) 

Berdasarkan hasil penjumlahan Badan Pusat Satistik Kabupaten 

Tangerang menunjukkan hasil bahwa dari tahun 2009 sampai 2012 Gading 

Serpong yang masuk ke dalam Kecamatan Kelapa Dua mengalami 

perkembangan jumlah penduduk yang paling signifikan dibandingkan dengan 

Kecamatan lainnya yang bersebelahan dengan Kelapa Dua. Penduduk yang 

terus mengalami peningkatan di suatu wilayah mengakibatkan peningkatan 

permintaan akan kebutuhan primer, yaitu makan dan minum. 
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Wowffle House tepatnya akan didirikan di Ruko Boulevard blok M5 

nomor 29. Ruko ini terletak di jalur utama yang ramai dilintasi oleh kendaraan 

karena menghubungkan antara Bumi Serpong Damai dengan Gading Serpong. 

Restoran ini dikelilingi oleh berbagai sekolah dan universitas yang sesuai 

dengan target pasar utama, yaitu pelajar/mahasiswa. Selain itu, banyaknya 

perumahan dan beberapa perkantoran juga menjadi salah satu dukungan 

positif bagi bisnis restoran Wowffle House. Kawasan ini juga dilengkapi 

dengan pusat perbelanjaan Summarecon Mall Serpong dan The Times Square 

yang semakin meramaikan daerah Gading Serpong. Perkembangan di daerah 

Gading Serpong ini sangat mendukung proses bisnis restoran karena 

merupakan daerah yang strategis dan berpotensi bagus. 

Restoran ini memberikan pengalaman makan yang tidak terlupakan 

oleh pelanggannya. Tidak hanya memerhatikan aspek produk yang 

berkualitas, tapi restoran ini juga memerhatikan aspek suasana dan layanan. 

Wowffle House akan dibuat dengan suasana yang bernuansa nyaman dan 

menenangkan seperti sedang berada di rumah (homey). Hal tersebut 

diwujudkan salah satunya dengan desain ruangan yang menggunakan warna-

warna yang soft dan natural, sehingga secara psikologis akan memberikan 

kesan lembut dan tenang ketika berada di dalam restoran. Suasana yang 

mendukung akan memberikan rasa nyaman kepada para pelanggan, sehingga 

mereka akan menikmati setiap kunjungan ke restoran ini dan memungkinkan 

untuk datang lagi.  

Aspek layanan merupakan hal yang perlu diperhatikan juga karena 

layanan yang baik dan benar akan membawa sebuah restoran kepada 

kesuksesan. Besar kecilnya keuntungan yang didapatkan oleh suatu bisnis 
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restoran sangat bergantung terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh 

karyawan kepada pelanggannya. Tidak perduli seberapa baik kualitas dari 

produk dan suasana yang ditawarkan, namun bila aspek layanan tidak 

diperhatikan, maka cepat atau lambat restoran akan ditinggalkan oleh 

pelanggan. Wowffle House memberikan layanan yang ramah, sopan, perhatian, 

cepat tanggap, berpengetahuan luas terhadap produk yang ditawarkan, dan 

berorientasi pada kepuasan pelanggan.  

Wowffle House juga memiliki desain yang unik dan menarik di semua 

aspek, mulai dari desain ruangan, desain menu, peletakan makanan dalam 

piring, baju karyawan, sampai dengan peralatan makan dan minum. Dengan 

menggunakan konsep yang unik dan menarik, maka pelanggan yang melihat 

dari luar restoran pun akan tertarik untuk datang dan mencoba sesuatu yang 

baru. Restoran ini memerhatikan setiap aspek secara detail, sehingga 

pelanggan akan memiliki pengalaman yang tidak terlupakan ketika 

meninggalkan restoran. 

 

B. Tujuan Studi Kelayakan Bisnis 

Studi kelayakan bisnis sangat penting dilakukan karena berguna untuk 

mengetahui apakah Wowffle House merupakan suatu bisnis yang layak atau 

tidak untuk dijalankan. Studi kelayakan bisnis yang layak sangat berguna dan 

diperlukan oleh beberapa pihak dalam pengkajian ulang, untuk menyetujui 

atau sebaliknya menolak kelayakan laporan sesuai dengan kepentingan pihak 

yang bersangkutan. Pembuatan studi kelayakan bisnis ini memiliki dua tujuan 

yang terdiri dari tujuan utama dan sub tujuan. Berikut adalah tujuan dari 

pembuatan studi kelayakan bisnis ini: 
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1. Tujuan Utama 

Tujuan utama dari studi kelayakan bisnis ini adalah untuk menganalisis 

apakah layak untuk direalisasikan dengan mempertimbangkan berbagai 

aspek yang berdampak, seperti aspek pemasaran, aspek teknis, aspek 

manajemen, aspek keuangan, dan aspek hukum. Selain itu, studi kelayakan 

bisnis juga berguna bagi wirausaha dalam memudahkan pelaksanaan 

operasional, salah satunya untuk mengetahui seberapa besar keuntungan 

yang didapatkan dan menjadi acuan seberapa besar kreditor dalam 

memberikan pinjaman modal. 

2. Sub Tujuan 

Studi kelayakan bisnis ini juga bertujuan untuk memberikan kesempatan 

lapangan pekerjaan bagi masyarakat dan meningkatkan pendapatan 

daerah.  

 

C. Metodologi 

Berikut adalah beberapa teknik yang digunakan dalam pengumpulan 

data dalam rangka untuk memperkuat keakuratan studi kelayakan bisnis 

Wowffle House dengan menggunakan metode ilmiah: 

1. Data Primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari 

sumbernya untuk tujuan spesifik penelitian. Jenis pengumpulam data 

primer dibagi menjadi tiga sebagai berikut: 

a. Kuesioner 

Menurut Sekaran & Bougie (2013: 147), kuesioner adalah sejumlah set 

pertanyaan tertulis yang dijawab oleh responden dengan beberapa 
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pilihan yang sudah ditetapkan. Kuesioner merupakan metode 

pengumpulan data yang efisien karena peneliti mengetahui dengan 

jelas apa yang dibutuhkan dan bagaimana mengukur variabel. 

Kuesioner dibagi menjadi dua jenis, yaitu personally administered 

questionnaires dan mail and electronic questionnaires. Dalam hal ini, 

peneliti akan menggunakan teknik pengumpulan data dengan 

personally administrated questionnaires. Hal ini bertujuan agar 

peneliti dapat memperoleh data-data yang mendukung proses studi 

kelayakan bisnis secara cepat dalam hal permintaan pasar, segmentasi 

pasar, dan lainnya. Penyebaran kuesioner akan ditujukan kepada 

pelajar/mahasiswa dan karyawan swasta/negeri sesuai dengan target 

pasar yang dimiliki di daerah Gading Serpong dan sekitarnya. 

Banyaknya kuesioner yang disebarkan berdasarkan teori sample size. 

Menurut Hair et al. (2010: 102), perhitungan jumlah minimum 

responden adalah sekurang-kurangnya lima kali dari jumlah variabel 

yang dianalisis. Jumlah variabel dari kuesioner Wowffle House adalah 

sebanyak 44 variabel. Jumlah tersebut dikali lima dan hasilnya menjadi 

220. Hasil tersebut menjadi jumlah minimum yang diperlukan 

sebanyak 220 responden. Kuesioner disebarkan sebanyak 270 

eksemplar. Jumlah kuesioner yang balik sebanyak 267 dan yang dapat 

diproses secara keseluruhan sebanyak 249 eksemplar.   

b. Wawancara 

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan 

melakukan tanya jawab kepada responden untuk mendapatkan 

informasi yang sesuai dengan tujuan penelitian. Menurut Sekaran & 
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Bougie (2013: 118-120), wawancara dibagi menjadi wawancara 

terstruktur dan tidak terstruktur: 

1) Wawancara Terstruktur 

Pewawancara sudah mengetahui informasi apa saja yang 

dibutuhkan sebelum melakukan wawancara. Ketika wawancara 

dilakukan, maka pewawancara sudah memiliki daftar pertanyaan-

pertanyaan yang nantinya di pertanyakan secara pribadi, lewat 

telepon, atau lewat komputer. Pertanyaan yang sama akan 

ditanyakan kepada setiap orang yang diwawancarai.  

2) Wawancara Tidak Terstruktur 

Pewawancara melakukan tanya jawab kepada responden dengan 

pertanyaan yang tidak direncanakan sebelumnya.  

Dalam hal wawancara, peneliti akan menggunakan teknik wawancara 

terstruktur. Pertanyaan-pertanyaan sudah dipersiapkan sebelumnya 

dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan secara 

akurat dan mendukung pembuatan studi kelayakan bisnis.  

c. Observasi 

Menurut Sekaran & Bougie (2013: 130), observasi berhubungan 

dengan tindakan menonton, merekam, menganalisis, dan penafsiran 

dari tingkah laku atau suatu kejadian. Kegiatan observasi 

membutuhkan waktu yang lama dalam pengumpulan datanya. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari 

sumbernya. Menurut Sekaran & Bougie (2013: 116), data sekunder 

merupakan informasi yang didapatkan melalui buku, jurnal, dokumen, 
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data pemerintah, data sensus, dan referensi lainnya yang memberikan 

informasi dan pemecahan masalah bagi penelitian. Berikut adalah 

beberapa data sekunder yang digunakan dalam mengumpulkan data: 

a. Kepustakaan 

Data yang dikumpulkan berasal dari buku-buku seputar restoran dan 

industri pariwisata. 

b. Badan Pusat Statistik 

Data yang dikumpulkan dari suatu populasi tertentu yang berasal dari 

suatu lembaga khusus yang menyediakan berbagai macam data  

statistik.  

c. Website/Internet. 

d. Karya ilmiah pihak lain sebagai referensi. 

 

D. Tinjauan Konseptual Mengenai Bisnis Terkait 

1. Pengertian Restoran 

Pengertian restoran menurut Barrows, Powers, & Reynolds (2012: 68) 

sebagai berikut: 

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

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

Tempat publik manapun yang memiliki spesialisasi dalam penjualan 

makanan untuk dikonsumsi di dalam atau di luar ruangan bisa disebut 

sebagai restoran. 

2. Sejarah Restoran 

Restoran tidak langsung terbentuk begitu saja, namun ada proses yang 

dilalui dari sebelum masehi sampai akhirnya terbentuk sebuah restoran 
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yang menyajikan makanan dan minuman. Menurut Lundberg sebagaimana 

dikutip oleh Walker (2011: 7), taverns sudah ada semenjak 1700 sebelum 

masehi. Pada saat 500 sebelum masehi, tempat makan umum di mesir 

kuno menyajikan hanya satu jenis makanan, yaitu sereal, unggas liar, dan 

bawang. Setelah kejatuhan Roma, makan di luar biasanya berlaku di 

penginapan atau tavern, namun pada tahun 1200 terdapat rumah masak di 

London, Paris, dan beberapa tempat di Eropa yang menjual makanan tanpa 

tempat duduk. Pada tahun 1550 berdiri café atau coffee house. Kemudian 

pada abad ke 18, minuman alkohol mulai dijual diberbagai penginapan 

untuk para wisatawan. 

Restoran pertama kali berdiri di Perancis dan disebut dengan public dining 

room. Pada tahun 1782, Beauvilliers menemukan restoran ini awalnya 

terdiri dari orang yang duduk di meja dan dilayani dengan porsi individu. 

Mereka memilihnya dari menu yang disediakan dan dinamakan Grand 

Taverne de Londres. M. Boulanger merupakan penemu dari restoran 

modern. Dia menjual sup yang diyakini dapat menyembuhkan penyakit. 

Pada saat itu hanya hotel saja yang boleh menjual makanan, namun 

akhirnya Boulanger berhasil memenangkan peraturan hukum yang berlaku 

dan segera membuka restorannya yang diberi nama Le Champ d’Oiseau.  

Perkembangan restoran di Perancis berkembang sampai ke Amerika, 

khususnya di New Orleans. Pada tahun 1794, Jean Baptiste Paypalt 

mendirikan restoran Perancis pertama di Amerika dengan nama Julien’s 

Restaurator. Makanan yang dijual berupa truffles, cheese fondues, dan 

soups. Restoran ini berhasil berkembang dan dikenal oleh masyarakat 

Amerika. 
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3. Jenis-jenis Restoran 

Menurut Walker (2011: 25-58), restoran dapat dibagi menjadi beberapa 

jenis sebagai berikut: 

a. Chain or Independent 

Chain benar-benar mendominasi bisnis restoran. Chain restoran 

memiliki beberapa keuntungan dan beberapa kerugian. Keuntungannya 

antara lain:  

1) Pengakuan pasar. 

2) Pengaruh iklan lebih besar. 

3) Pengembangan dengan sistem yang canggih. 

4) Potongan pembelian. 

Membuka bisnis independent restaurant sangat mudah. Wirausaha 

hanya perlu modal, pengetahuan yang cukup mengenai operasional 

restoran, dan kemauan yang kuat untuk sukses. Keuntungan dalam 

independent restaurant adalah dapat berkreasi sesuai dengan yang 

diinginkan, mulai dari konsep, menu, dekorasi, dan lainnya.  

b. Franchised Restaurant 

Waralaba adalah suatu usaha yang dimungkinkan bagi mereka yang 

kurang berpengalaman dibidang restoran, namun ingin membuka 

restoran dengan resiko yang lebih sedikit daripada memulai restoran 

sendiri dari nol. Contoh: Bakmi GM dan Donner Kebab. 

c. Quick Service Restaurant 

Restoran jenis ini dituntut untuk dapat memiliki karyawan dan produk 

yang siap untuk melayani pelanggan dalam jumlah maksimal dan 

dalam waktu sesingkatnya. Contoh: KFC. 
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d. Fast Casual Restaurant 

Fast casual restaurant berada di antara quick service restaurant dan 

fine dining restaurant, ciri-ciri yang menentukan fast casual restaurant 

adalah menggunakan bahan-bahan berkualitas tinggi, dibuat langsung 

setelah tamu memesan, pilihan menu sehat, dekorasi kelas atas, dan 

makanan yang bisa dibawa pulang. Contoh: Luciole Bistro, Odysseia, 

dan E&O. 

e. Family Restaurant 

Family restaurant berkembang dari konsep coffee shop. Terletak di 

lokasi yang mudah dicapai dari pinggiran kota dan memiliki konsep 

informal yang menawarkan menu sederhana dan layanan yang 

dirancang untuk menarik perhatian para keluarga. Beberapa restoran 

menawarkan wine dan beer, namun kebanyakan tidak menyajikan 

minuman alkohol. Contoh: The Duck King dan Din Tai Fung. 

f. Casual Restaurant 

Casual dining sangat populer karena sesuai dengan tren sosial dan 

gaya hidup yang lebih santai. Faktor-faktor yang menentukan termasuk 

jenis makanan, kreatifitas dari menu bar, tingkat layanan yang baik, 

kenyamanan dan dekorasi yang bernuansa rumah. Contoh: Waraku dan 

Momento Resto & Bar. 

g. Fine Dining Restaurant 

Mengarah pada masakan dan layanan yang disediakan restoran. 

Makanan, minuman, dan layanan yang ditawarkan mahal dan bergaya 

santai dan elegan. Banyak pelanggan yang datang untuk acara spesial, 

seperti ulang tahun dan pernikahan. Contoh: Altitude dan Cassis. 
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h. Ethnic Restaurant  

Restoran yang menyajikan makanan dengan masakan yang berbeda 

kebangsaan, seperti Italia, Mexico, Thailand, Perancis, dan lainnya. 

i. Theme Restaurant 

Theme Restaurant dibangun atas dasar sebuah ide, biasanya 

menekankan pada hal-hal yang menyenangkan dan fantasi, romantis, 

kegiatan-kegiatan seperti olahraga, dan travel. Contoh: Locale Diner. 

j.  Coffee Shop 

Coffee shop telah menjadi bagian budaya dan sejarah yang tercipta 

berdasarkan bar di Italia. Coffee shop bisa menjadi bisnis restoran bagi 

mereka yang tidak mau berhubungan dengan full-service restaurant. 

Konsep asli dari coffee shop telah dikembangkan, sehingga memiliki 

pilihan minuman yang lebih banyak dan gaya dari kopi itu sendiri 

untuk memenuhi rasa dari pelanggan. Contoh: Starbucks. 

k.  Centralized Home Delivery Restaurant 

Makanan dipesan melalui internet dan diantar ke tempat tujuan 

menggunakan motor, mobil, atau sepeda. Sistem pembayaran 

dilakukan menggunakan kartu kredit.  

4. Jenis-jenis Table Service 

Layanan merupakan aspek yang penting dalam industri jasa, khususnya 

restoran. Kualitas layanan yang diberikan oleh karyawan akan menentukan 

terciptanya kepuasan pelanggan atau tidak. Service menurut Dahmer & 

Kahl (2009: 2) dapat didefinisikan sebagai berikut: 

Service is the act of filling the needs, wants, and desires of the 

guests. Services is what servers provide to meet the expectations of the 

guests when they come to dine. Guests expect a clean table, clean dishes 

and utensils, safe food, hot foods served hot, and cold foods served cold. 
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Layanan adalah tindakan memenuhi kebutuhan dan keinginan dari 

pelanggan. Layanan adalah apa yang karyawan sediakan untuk memenuhi 

ekspektasi dari pelanggan ketika mereka datang untuk makan. Pelanggan 

berekspektasi meja yang bersih, peralatan yang bersih, makanan yang 

aman, makanan panas disajikan secara panas, dan makanan dingin 

disajikan secara dingin. Menurut Dahmer & Kahl (2009: 18-31), ada 

beberapa jenis service sebagai berikut: 

a. French Service 

Jenis layanan formal yang berasal dari bangsawan Eropa. Makanan 

dimasak di depan pelanggan dengan menggunakan kompor kecil. Jenis 

layanan ini digunakan pada restoran kelas atas, hotel, resorts, dan 

casino. Layanan ini terdiri dari dua karyawan yang bekerja bersama 

untuk menyajikan makanan dan mungkin ada captain yang bertugas 

untuk mempersilahkan pelanggan duduk dan wine steward untuk 

menyajikan wine.   

b. Russian Service 

Jenis layanan formal ini mirip dengan French service. Pelanggan 

mendapatkan perhatian khusus dari karyawan. Dalam layanan ini 

hanya menggunakan satu karyawan dan makanan seluruhnya disiapkan 

dan disusun dalam piring perak di dapur. Sebelum makanan disajikan, 

karyawan meletakkan piring di setiap pelanggan dari sisi kanan dan 

memutar searah jarum jam. Selanjutnya, karyawan akan mengambil 

piring perak berisi makanan dari dapur dan berdiri di sebelah kiri 

pelanggan untuk membagikan porsi makanan ke masing-masing tamu 

searah jarum jam. 
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c. English Service 

Layanan ini biasanya digunakan pada saat acara makan malam khusus 

yang disajikan dalam ruang makan pribadi di restoran atau makanan 

yang disajikan oleh karyawan di rumah. Makanan yang ada di atas 

piring dan piring hangat dibawa dari dapur dan diletakkan sebelum 

pemilik acara atau tuan rumah datang. Tuan rumah akan memotong 

daging lalu memberikannya kepada karyawan yang berdiri di samping 

kiri untuk kemudian dibagikan ke masing-masing piring tamu lainnya. 

Semua saus dan makanan pelengkap diletakkan di tengah meja. 

d. American Service 

American service tidak terlalu formal jika dibandingkan dengan 

layanan lainnya. Layanan ini paling umum digunakan oleh restoran-

restoran di Amerika. Makanan sudah disajikan di dalam piring dari 

dapur, kecuali untuk mentega, roti, dan salad. Biasanya hanya satu 

karyawan yang mengantarkan makanan dan disajikan dari sisi kiri 

pelanggan, sedangkan minuman dari sisi kanan pelanggan. Makanan 

diangkat dari sebelah kanan pelanggan. Layanan ini bisa digunakan 

untuk melayani pelanggan yang ingin makan di casual restaurant 

dengan layanan yang sederhana. 

e. Banquet Service 

Layanan yang menyajikan makanan kepada sekelompok orang yang 

sedang merayakan acara khusus. Karyawan biasanya menyusun alat 

makan dengan gaya Amerika dan dimodifikasi sesuai dengan 

kebutuhan. Makanan dingin, sepeti salad, roti, mentega, dan air minum 

diletakkan di atas meja sebelum pelanggan datang. Makanan sudah 
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disusun di atas piring dari dapur dan disajikan kepada pelanggan sesuai 

dengan jenis layanan Amerika.  

f. Family-Style Service 

Layanan ini merupakan modifikasi dari layanan Amerika dan lebih 

tidak formal. Layanan yang diberikan oleh karyawan sangat minim. 

Makanan disajikan di dalam mangkuk atau piring yang kemudian 

diletakkan di tengah meja. Pelanggan membagikan sendiri porsi 

makanan sesuai yang diinginkan.  

g. Buffets 

Pelanggan memilih sendiri makanan mereka di meja panjang yang 

telah disediakan. Pelanggan melayani dirinya sendiri atau dilayani oleh 

koki yang berdiri di belakang meja.  

5. Jenis-jenis Menu 

Menu menurut Chon & Maier (2010: 201) didefinisikan sebagai berikut: 

The menu is the foodservice operation’s plan for meeting the needs 

and expectations of its guests. It is perhaps the most significant element in 

the execution in foodservice enterprise. It lists those items that customers 

will desire and appreciate. The menu, therefore, is the product plan for a 

restaurant and, as such, is the biggest determinant of whether it will achieve 

a profitable return on investment. 

 

Sedangkan, menurut Davis et al. (2012: 130) menu adalah: 

The menu is the primary selling tool of any establishment that 

offers food and beverage for sale. For the customer it identifies the items 

that are available, shows prices and any other charges, and together with 

other external features may characterize the style of food service offered. 

 

Walker (2011: 133) menyebutkan ada beberapa jenis menu: 

a. À la Carte Menu 

Menu yang menyajikan harga per item makanan atau minuman. 

Hampir semua restoran menggunakan menu jenis ini. Beberapa 

restoran menambahkan daily special ke dalam menu. 
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b. Table D’Hôte Menu 

Table d’hôte menu menawarkan pilihan dari berbagai hidangan. 

Pelanggan memilih hidangan lengkap dengan harga yang sudah tetap. 

Menu yang ditawarkan bisa merupakan pilihan dari appetizers, soups, 

entrees, dan desserts. Keuntungan bagi restoran yang menggunakan 

menu jenis ini adalah jumlah menu yang ditawarkan terbatas. 

c. Du Jour Menu 

Makanan yang disajikan hanya pada hari-hari tertentu saja. 

6. Waffle 

Pengertian waffle menurut Lastreme (2003) sebagai berikut: 

C'est une pâtisserie de pâte légère, cuite entre deux fers qui y 

impriment un dessin en relief. 

Waffle adalah adonan kue ringan yang dipanggang antara dua besi yang 

menghasilkan karakteristik bentuk dari cetakan. Lastreme (2003) 

menjelaskan kata waffle berasal dari bahasa Perancis walfre yang berarti 

sarang lebah. Waffle muncul pada saat pembuatan bubur kue yang 

dilakukan di atas batu panas. Ketika satu sisi dari adonan terkena batu 

dengan sempurna, maka kue harus dibalik untuk sisi satunya. Hal ini 

membuang waktu, sehingga muncul ide untuk mengganti batu dengan dua 

piringan pelat besi yang dijepit. Awalnya, waffle dijual kepada orang-

orang di jalan pada saat hari libur agama. Mereka berdiri di depan pintu 

gereja dan menjualnya selagi panas. Pada saat itu, perkembangan waffle 

sangat meningkat dengan munculnya penjual waffle dimana-mana. Sampai 

akhirnya, muncul peraturan bagi para penjual waffle untuk berjualan 

dengan  jarak minimal 1,949 m. 
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7. Penggabungan Konsep 

Wowffle House merupakan sebuah restoran yang menjual berbagai produk 

makanan western, yaitu waffle roll, appetizer, soup, pasta, dan steak. 

Selain makanan, restoran ini juga menawarkan berbagai minuman non 

alkohol. Wowffle House termasuk ke dalam jenis casual restaurant. Hal ini 

sesuai dengan target pasar yang dimiliki oleh Wowffle House, yaitu laki-

laki dan perempuan dengan umur 17-30 tahun yang memiliki pekerjaan 

sebagai pelajar/mahasiswa, karyawan, atau wirausaha dengan pengeluaran 

sekali makan Rp 50.000 – Rp 100.000. Selain itu, dapat dilihat dari konsep 

restoran yang diterapkan, yaitu memiliki desain ruangan yang nyaman 

seperti sedang berada di rumah (homey) dan suasana yang menyenangkan 

untuk bersantai bersama teman-teman maupun keluarga. Wowffle House 

menggunakan jenis layanan american service. Pelanggan duduk di kursi 

menghadap meja makan, kemudian makanan dan minuman yang sudah 

dimasak dan disusun dari dapur segera diantarkan dan disajikan langsung 

ke pelanggan oleh karyawan sesuai dengan pesanan masing-masing. 

Dalam mempresentasikan makanan dan minuman, Wowffle House 

menggunakan à la carte menu. Setiap makanan dan minuman yang 

dicantumkan dalam daftar menu disertai dengan harga tersendiri, sehingga 

pelanggan dapat memilih jenis makanan dan minuman yang sesuai dengan 

seleranya. Selain menawarkan produk dan layanan, Wowffle House juga 

menawarkan berbagai fasilitas pendukung dengan tujuan menambah 

kenyamanan para pelanggan dalam menikmati restoran ini. Fasilitas yang 

disediakan, yaitu wi-fi connection, televisi, alat permainan, majalah/koran, 

lahan parkir, dan desain ruangan yang unik dan menarik. 




