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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Gagasan Awal 

Pariwisata merupakan salah satu industri di Indonesia yang selalu 

berkembang. Menurut UNWTO (2020) kepariwisataan adalah segala 

sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk pengusahaan objek 

dan daya tarik wisata serta usaha yang terkait di bidang ini.  Menurut 

Cooper, et a.l. (2012) daya tarik wisata terdiri dari empat komponen yaitu 

Attractions merupakan objek pada suatu wilayah yang dapat menarik para 

wisatawan, accessibility merupakan kemudahan akses untuk mencapai 

daya tarik wisata, amenities merupakan fasilitas yang tersedia di suatu 

wilayah untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan wisatawan, dan 

ancillary services merupakan sebuah organisasi yang dibangun untuk 

mengembangkan daya tarik wisata agar dikenal masyarakat. 

Pariwisata merupakan industri penyumbang devisa nasional 

terbesar kedua pada tahun 2017 setelah ekspor minyak kelapa sawit, 

namun menurut Organisasi Pariwisata Dunia, pandemi virus COVID-19 

memberikan dampak terhadap pariwisata secara global. Dampak tersebut 

dapat dilihat pada gambar berikut. 
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GAMBAR 1 

Kunjungan Wisatawan Mancanegara  

Tahun 2019 sampai 2020 

 
Sumber: Kemenparekraf (2021) 

 

 Berdasarkan Gambar diatas, dibandingkan dengan tahun 2019, 

jumlah Wisatawan Mancanegara yang datang ke Indonesia mengalami 

penurunan hingga 78,84 persen melalui 26 pintu masuk utama. Dimana 

wisman yang datang melalui tiga pintu besar, yaitu mengalami penurunan 

sebesar Ngurah Rai (83,02 persen), Soekarno-Hatta (82,01 persen), dan 

Batam (84,84 persen). Untuk mengatasinya maka pemerintah 

mengeluarkan sejumlah peraturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan 

Masyarakat (PPKM) yang berhubungan dengan perizinan dibukanya 

beberapa bidang usaha. 

Dengan tingginya jumlah penduduk di Indonesia dan berkurangnya 

lapangan pekerjaan maka masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan 

semakin meningkat. Sehingga dengan diperbolehkannya dibuka beberapa 

bidang usaha dapat membantu masyarakat yang terkena dampak pandemi. 

Banten merupakan salah satu Provinsi di Pulau Jawa yang menjadi 
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wilayah pemekaran sejak tahun 2000. Provinsi Banten memiliki delapan 

Kabupaten/Kota dan salah satu area yang terus berkembang adalah Kota 

Tangerang Selatan.  

Salah satu kawasan di Kota Tangerang Selatan yang sedang 

berkembang dan menjadi kota mandiri adalah BSD City, sehingga 

menjadi kawasan yang sesuai untuk mendirikan usaha. Terdapat beberapa 

faktor penentu yaitu BSD merupakan pusat ekonomi dengan pangsa pasar 

yang tinggi dan luas, kemudahan sarana pesan antar atau dine in, selain 

itu dikarenakan akses menuju lokasi yang memadai. Berdasarkan 

peraturan PPKM terbaru, restoran terkait food and beverage 

diperbolehkan beroperasi dengan membatasi jam operasional, kapasitas 

pengunjung, dan waktu makan di dalam restoran. Sehingga terbuka 

peluang untuk membuka usaha restoran dimasa pandemi ini, bisnis usaha 

makanan dapat bertahan karena merupakan kebutuhan pokok masyarakat 

dan pertahunnya terjadi peningkatan dibandingkan bidang usaha bukan 

makanan, yang dapat dilihat pada tabel berikut. 

TABEL 1 

Rata-rata Pengeluaran per Kapita Menurut  

Makanan dan Bukan Makanan di Kota Tangerang Selatan 

Tahun 
Pengelompokan 

Makanan Bukan Makanan 

2016 677.661 1.209.160 

2017 844.031 1.332.186 

2018 858.289 1.488.188 

2019 798.229 1.195.311 

2020 851.564 1.301.186 
 Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Tangerang Selatan (2020) 
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Berdasarkan tabel di atas, dari tahun 2016 sampai tahun 2018 

terjadi peningkatan rata-rata pengeluaran pada kelompok makanan, dan 

menurun pada tahun 2019 dikarenakan adanya pandemi. Jumlah 

pengeluaran perkapita pada kelompok makanan pada tahun 2018 adalah 

858.289, kemudian menurun pada tahun 2019 menjadi 798.229. Namun 

terjadi peningkatan pada tahun 2020 menjadi 851.564, hal ini dikarenakan 

Indonesia telah melaksanakan PPKM.  

Restoran merupakan salah satu industri servis yang menyediakan 

makanan, minuman, dan tempat bagi masyarakat untuk bersosialisasi 

bersama keluarga dan teman saat melakukan kegiatan di luar rutinitasnya 

sehari-hari. Menurut Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 

Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Standar Usaha 

Restoran, mengartikan restoran adalah usaha penyediaan jasa makanan 

dan minuman dengan peralatan serta perlengkapan untuk proses 

pembuatan, penyimpanan, dan penyajian pada tempat yang tidak 

berpindah-pindah untuk memperoleh keuntungan atau laba.  Menurut 

Raheja (2016) Restoran menyediakan tiga urutan kategori jenis hidangan 

yang terdiri dari appetizer/hidangan pembuka dengan porsi kecil, main 

course/hidangan utama dengan porsi besar, dan dessert/hidangan penutup 

dengan rasa yang manis sebagai pencuci mulut.  

Dessert adalah hidangan yang identik dengan rasa manis disertai 

tekstur yang creamy seperti puding atau es krim, dan yang di panggang 

seperti kue dan donut hal ini telah sesuai dengan hasil Krondl (2011). 
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Hidangan ini dibagi menjadi dua kategori yaitu cold dessert merupakan 

hidangan yang disajikan dingin walaupun sebelumnya didinginkan 

melalui proses pemanasan (es krim, pudding, dan mousses), dan hot 

dessert merupakan hidangan yang disajikan dengan temperatur yang 

panas (banana flambé, apple pie, dan soufflés). 

Gelato merupakan salah satu jenis cold dessert yang hampir sama 

dengan es krim namun memiliki dua perbedaan yang sangat signifikan, 

yaitu dari kandungan lemak yang lebih rendah karena lebih banyak 

menggunakan susu. Dan kedua melalui proses pengadukan yang lebih 

lambat sehingga tekstur yang dimiliki menjadi lebih padat dan kaya akan 

rasa. Alasan penulis memilih menjual Gelato dikarenakan kandungan 

kalori dalam satu scoop yang lebih rendah dibandingkan dengan es krim, 

pilihan rasa yang lebih bervariasi dibandingkan sorbet karena rasa dapat 

berasal dari biji-bijian, bubuk, dan buah-buahan. Kemudian Gelato dapat 

disediakan dalam kemasan pint sehingga dapat disimpan tanpa 

mengurangi cita rasa yang dimiliki, dan Gelato adalah dessert yang 

disenangi masyarakat karena dapat menghilangkan stress serta dijadikan 

sebagai treats setelah mencapai sesuatu. 

Berdasarkan pembahasan tersebut, maka penulis tertarik untuk 

membuka usaha yang menyediakan jasa makanan dan pelayanan di BSD, 

yaitu dessert house dengan nama Omah KaRasa. KaRasa merupakan 

gabungan dari kata „Aneka Rasa Nusantara‟ dimana menu terinspirasi 

dari hidangan tradisional dan buah lokal Nusantara, dengan harapan agar 
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konsumen mendapatkan pengalaman untuk mencoba cita rasa yang hanya 

ada di Indonesia. Omah KaRasa adalah usaha yang fokus menjual Gelato 

dengan keunikan memberikan cita rasa khas Nusantara yang akan 

memiliki tiga jenis pilihan yaitu buah-buahan menggunakan durian, 

pekawai, sonkit, manggis, dan sebagainya. Kemudian es khas Nusantara 

seperti es doger, es nona (rasa sonkit), es kacang merah manado, dan 

sebagainya, dan terakhir jajanan tradisional seperti putu ayu, onde-onde, 

klepon, dan sebagainya. Selain menggunakan bahan atau terinspirasi dari 

hidangan yang ada di Nusantara, juga akan tersedia varian rasa vanila, 

stroberi, coklat, kopi, dan choco mint.  

Akan disediakan pilihan cemilan pendamping yang dapat dinikmati 

bersamaan saat menikmati Gelato. Topping yang disediakan akan dibagi 

menjadi dua yaitu topping yaitu (crepes, waffle, sprinkle, marshmallow, 

dan mochi), seta topping tambahan yang akan mengikuti trend makanan 

di pasaran sehingga tidak akan selalu ada. Selain itu, desain ruangan 

menggunakan konsep klasik kolonial agar memberikan suasana tempo 

dulu yang dilengkapi dengan dekorasi-dekorasi lukisan. Lukisan tersebut 

akan memiliki ciri khas ataupun identik dengan Indonesia salah satunya 

adalah batik. 

B. Tujuan Studi Kelayakan 

Studi Kelayakan ini bertujuan untuk menganalisis berbagai aspek 

serta kelayakan rencana dalam bisnis ini. Berikut merupakan tujuan 

dibuatnya studi kelayakan usaha, yaitu: 
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1. Tujuan Utama  

Terdapat beberapa hal yang telah dipertimbangkan dan dianalisa 

secara terperinci, yaitu: 

a. Aspek Pemasaran 

Aspek ini menganalisa kelayakan bisnis Omah KaRasa 

untuk mengetahui tingkat permintaan dan penawaran di pasaran 

serta target pasar sesuai jenis usaha. 

b. Aspek Operasional 

Aspek ini menganalisa kelayakan bisnis Omah KaRasa 

dengan mengetahui keputusan yang akan diambil dan dilakukan 

demi mencapai kepuasan pasar dari segi produk hingga fasilitas 

yang dapat digunakan karyawan. 

c. Aspek Organisasi dan SDM 

Aspek ini menganalisa kelayakan bisnis Omah KaRasa 

dengan membuat dan menginformasikan segala hal yang 

berhubungan dengan operasional usaha secara terperinci kepada 

setiap karyawan dari pembagian tugas dan tanggung jawab setiap 

karyawan. 

d. Aspek Keuangan 

Aspek ini menganalisa kelayakan bisnis Omah KaRasa 

dengan mengetahui perkiraan modal untuk menjalankan usaha dan 

mengetahui perkiraan jangka waktu untuk balik modal. 
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2. Sub Tujuan 

Berikut merupakan beberapa tujuan khusus dibuatnya studi kelayakan 

bisnis, yaitu: 

a. Membantu mengurangi pengangguran dengan membuka lapangan 

pekerjaan baru. 

b. Membantu meningkatkan perekonomian lokal dengan 

bertambahnya pendapatan negara melalui pajak. 

c. Dapat menciptakan usaha yang memberikan pengalaman dengan 

mencoba varian produk yang disediakan dan konsep tempat yang 

diberikan. 

C. Metodologi 

Penelitian dilakukan untuk memberikan gambaran tentang rencana 

penelitian dengan mengumpulkan dan memeriksa kesesuaian data dengan 

usaha yang dijalankan, Terdapat dua metodologi penelitian yang 

digunakan, yaitu: 

1. Data Primer 

Menurut Sugiarto (2017), data primer berasal dari sumber utama 

yang terpercaya dari individu seperti hasil wawancara maupun 

pengisian kuisioner yang dilakukan oleh peneliti, terdapat dua teknik 

pengumpulan data primer yaitu pengumpulan data dengan metode 

kualitatif berupa prosedur penelitian dengan data deskriptif yang 

diamati berdasarkan perkataan dan perilaku seseorang. Dan metode 

kuantitatif dengan pengambilan sampel secara random menggunakan 
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instrument penelitian untuk menguji hipotesis, hal ini telah sesuai 

dengan hasil Sugiyono (2012). Omah KaRasa akan menggunakan dua 

jenis metode, yaitu: 

a. Metode Survei dengan Kuisioner 

Menurut Siyoto & Sodik (2015), kuisioner atau angket 

merupakan instrument pengumpulan data dalam bentuk pertanyaan 

tertulis untuk mendapatkan informasi mengenai pengalaman dan 

pengetahuan dari responden. Kuisioner merupakan pengumpulan 

data dengan skala jangkauan populasi besar yang efektif, efisien, 

dan relatif murah. Jenis pertanyaan yang akan digunakan adalah 

closed question dimana responden akan mendapatkan beberapa 

pertanyaan yang telah dibatasi melalui opsi yang diberikan. Data 

akan dikumpulkan dengan menyebarkan kuisioner online melalui 

google form sehingga dapat digunakan dengan mudah baik bagi 

penulis maupun responden dan menjadi wawancara yang bersifat 

tertulis. 

b. Metode Obesrvasi 

Menurut Siyoto & Sodik (2015), observasi merupakan 

pengamatan langsung dengan melihat, mencium, mendengar, 

meraba, dan pengecapan menggunakan pedoman pengamatan, 

rekaman gambar serta suara. Pengamatan akan dilakukan untuk 

mengetahui pangsa pasar dan lingkungan sekitar lokasi bisnis 

untuk mengetahui dan menganalisa pesaing. 
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2. Data Sekunder 

Menurut Sugiarto (2017), data sekunder berasal dari data primer 

yang diperoleh oleh pihak kedua seperti tabel atau diagram. Penulis 

menggunakan data tambahan yang berasal dari data yang akurat dan 

terbaru melalui jurnal online, buku dan artikel agar sesuai dengan 

kondisi pasar saat ini. 

D. Tinjauan Konseptual Mengenai Bisnis Terkait 

1. Pengertian Restoran menurut beberapa ahli 

Menurut Walker (2017) 

Restaurants are a vital part of our everyday lifestyle; because we are a 

society on the go, we patronize them several times a week to socialize, as 

well as eat and drink. Restaurants offer a place to relax and enjoy the 

company of family, friends, colleagues, and business associates, to restore 

our energy level. 

Restoran merupakan bagian terpenting dalam keseharian 

manusia. Karena manusia memerlukan interaksi, makan, minum, 

serta bersantai bersama orang lain sebagai bentuk dari refreshing 

diluar rutinitas.  

 Menurut Ninemeier & Hayes (2006) 

“Restaurants is a profit food service operation whose primary 

business involves the sale of food and beverage products to individuals 

and small group of guests”. 

Restoran merupakan operasi pelayanan makanan yang 

memberi keuntungan dengan melibatkan penjualan produk 

makanan serta minuman terhadap konsumen. 
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Menurut Barrow & Powers (2009) 

“Any public space that specializes in the sale of prepared food for 

consumption on or off premise can be describe as restaurant”. 

Area publik dengan fokus utama menjual makanan yang telah 

dipersiapkan untuk dikonsumsi didalam maupun diluar ruangan 

dapat dikategorikan sebagai restoran. 

Menurut Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 

Tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata mengartikan restoran 

sebagai usaha penyedia makanan dan minuman dengan peralatan 

serta perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan 

penyajian, di suatu tempat yang tetap. Berdasarkan pengertian 

restoran diatas, maka untuk mendapatkan keuntungan restoran 

menjadikan penjualan makanan dan minuman sebagai tujuan 

utama.   

2. Jenis Restoran  

Menurut Walker (2011), restoran saat ini semakin berkembang 

sehingga dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, yaitu: 

a. Independent Restaurant  

Memerlukan modal, keinginan, dan pengetahuan untuk 

sukses namun lebih mudah dilakukan karena pemilik 

merupakan pemegang kekuasaan dalam mengambil dan 

menentukan keputusan. 
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b. Franchised Restaurant 

Franchised restaurant merupakan pilihan bagi 

pengusaha yang belum berpengalaman dalam bisnis restoran 

dengan risiko yang lebih kecil dikarenakan pihak kedua 

membeli hak untuk menggunakan suatu perusahaan dengan 

memiliki tanggung jawab untuk menjalankan seluruh kegiatan 

operasional dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak 

satu atau pemilik perusahaan. 

c. Quick Service Restaurant 

Restoran cepat saji pertama kali diperkenalkan di 

Amerika tahun 1870 merupakan restoran yang dapat 

memberikan pelayanan serta menu pesanan dengan cepat, 

sehingga pilihan menu menjadi terbatas. Tamu diharapkan 

membayar sebelum menerima hidangan yang dipesan. 

d. Fine Dining Restaurant 

Restoran mewah dengan kesan suasana elegan dan 

pelayanan berkualitas tinggi, namun dengan harga yang cukup 

tinggi dibandingkan restoran lain dikarenakan makanan yang 

dihidangkan di buat oleh chef professional. 

e. Hotel Restaurant 

Restoran yang berada di dalam hotel dengan pelayanan 

yang disamakan dengan standar yang dimiliki hotel dan 

mempekerjakan koki berpengalaman di bidangnya. 
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f. Steakhouses 

Restoran yang memiliki menu terbatas seputar jenis-

jenis daging dan kentang untuk disajikan ke pada tamu dengan 

target pasar yang khusus penyuka daging. 

g. Ethnic Restaurant 

Restoran penyedia berbagai pilihan menu hidangan dari 

daerah tertentu yang disesuaikan dengan adat maupun 

keunikan daerah tersebut. 

h. Theme Restaurant 

Restoran yang didirikan sesuai dengan ide usaha 

pemilik dengan dibantu oleh konsultan khusus mengenai 

berbagai area restoran seperti pencahayaan dan dekorasi yang 

akan digunakan. 

i. Coffee Shop 

Sebuah tempat yang menjual berbagai jenis modifikasi 

kopi dari rasa, menu, tema, dan konsep yang awalnya dikenal 

sebagai sebuah bar di Italia. 

j. Dessert House 

Restoran yang menawarkan menu utama yang khusus 

yaitu hidangan penutup, dimana restoran ini dibuat dan 

disesuaikan untuk pecinta hidangan yang manis ataupun segar. 

Dikarenakan berfokus pada satu jenis hidangan sebagian besar 
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dessert house memiliki varian pilihan baik dari menu, rasa, 

dan topping yang disediakan. 

k. Fast casual dining 

Restoran yang menawarkan makanan yang beragam dan 

sehat dimana temu akan memesan makanan ke counter namun 

dapat duduk menikmati suasana restoran saat menunggu 

pesanan diantar dengan waktu penyajian makanan yang cepat. 

l. Café 

Café sangat identik dengan menyediakan minuman kopi 

dan makanan kecil pendamping yang sesuai untuk tamu yang 

menginginkan tempat tenang dengan desain ruangan yang 

menarik untuk berkumpul. 

m. Casual style dining 

Di Amerika Serikat dikenal sebagai restoran keluarga 

yang memberikan desain ruangan kasual dengan harga 

terjangkau. 

3. Jenis Layanan 

Menurut Kotschevar & Withrow (2008), terdapat beberapa 

tipe layanan yang ada pada industri makanan dan minuman , yaitu: 

a. Table Service 

Pada table service pelayan akan datang ke meja tamu 

dan mengambil pesanan tamu yang kemudian akan 

mengantarkan makanan dan minuman yang telah dipesan ke 
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meja tamu. Pelayanan jenis ini dibagi menjadi empat sistem 

pelayanan yaitu American, English, Russian, dan French 

service dengan target pasar adalah kalangan mengengah 

keatas. 

b. Counter Service 

Dalam counter service pelanggan dapat memesan dan 

melakukan proses pembayaran secara langsung kepada 

karyawan yang berada di belakang counter. Pelayanan jenis ini 

memiliki turnover yang tinggi dan dapat dilakukan dengan 

cepat. 

c. Buffet Service 

Pada buffet service sistem tamu akan mengambil 

makanan yang tersedia di meja prasmanan. Target pasar 

adalah kalangan menengah kebawah dengan jumlah orang 

yang besar, seperti acara pernikahan dan ulang tahun. 

d. Cafetaria Service 

Pada cafeteria sistem yang digunakan sama dengan 

buffet service, dimana tamu akan mengambil makanan sendiri 

kemudian membawanya ke meja masing-masing, seperti 

kantin sekolah/kampus dan perkantoran. 

e. Room Service 

Pada room service pelayan akan mengantarkan 

makanan dan minuman yang telah dipesan tamu sebelumnya 
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dari dalam kamar melalui saluran telepon khusus untuk room 

service, room service sering ditemukan di hotel dengan waktu 

operasional 24 jam per hari. 

f. Delivery Service 

Delivery service adalah jasa pengantaran makanan dan 

minuman yang telah dipesan ke rumah konsumen. Pelayanan 

ini dapat diberikan oleh karyawan restoran ataupun pekerja 

ojek pengantar makanan dari aplikasi online lainnya. 

g. Drive-through Service 

Pada drive-through service tamu akan memesan 

makanan dari dalam mobil dan akan melakukan pembayaran 

dan pengambilan pesanan dari jendela yang telah disediakan. 

Pelayanan ini sering digunakan oleh restoran cepat saji. 

h. Self-Service 

Pada self service konsumen akan memesan makanan 

atau minuman sendiri melalui konter yang telah disediakan, 

kemudian membayar dan mengambil pesanan yang telah siap 

di konter, membersihkan meja sendiri setelah selesai. 

4. Definisi dan Jenis Menu 

Menurut Walker (2011), pengertian menu adalah: 

“The menu may be the most important ingredient in a restaurant’s 

success. A restaurnat’s menu must agree with the concept”. 
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Berdasarkan pengertian diatas, kesuksesan restoran 

bergantung pada menu yang sesuai dengan konsep usaha. Terdapat 

beberapa jenis menu yang digunakan masing-masing restoran 

Walker (2017), yaitu: 

a. Ala Carte Menu 

Jenis menu dengan menawarkan berbagai hidangan 

dengan perbedaan harga pada setiap menu. 

b. Table d’hote Menu 

Jenis menu dengan memberikan beberapa pilihan paket 

dengan harga yang telah ditetapkan lengkap dari hidangan 

pembuka hingga hidangan penutup. 

c. Du Jour Menu 

Jenis menu dengan menyediakan pilihan hidangan pada 

hari tertentu, jadi menu per hari yang disediakan restoran 

tersebut akan berbeda-beda. 

d. California Menu 

Jenis menu yang digunakan restoran yang sering 

ditemukan di California dengan sistem dimana tamu dapat 

memilih jenis hidangan yang telah disediakan sepanjang 

waktu. 

e. Tourist Menu 

Jenis menu yang digunakan restoran dengan 

memberikan pilihan hidangan makanan yang dapat menarik 
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minat dan perhatian para turis untuk datang dan mencoba, 

dimana menu yang disediakan telah disesuaikan dengan jenis 

makanan atau sesuai dengan selera para turis. 

f. Cyclical Menu 

Jenis menu yang digunakan restoran dengan 

memberikan pilihan menu yang akan berganti setiap satu 

minggu, satu atau dua bulan kepada para tamu. Hal ini 

disesuaikan dengan periode waktu yang telah ditentukan 

sebelumnya. 

5. Definisi dan Jenis Dessert 

Dessert adalah hidangan penutup setelah hidangan utama 

dengan ciri khas rasa yang cenderung manis. Menurut Gisslen 

(2005) terdapat beberapa jenis dessert, yaitu: 

a. Pies 

Pies merupakan jenis makanan yang dibungkus dengan 

pastry dan dipanggan yang memiliki tekstur kulit yang ringan 

dan renyah dibagian bagian dan samping dengan bagian atas 

yang terbuka, isian tart dapat memiliki rasa yang manis atau 

gurih. Isian tart dengan rasa yang manis biasanya 

menggunakan buah-buahan yang juga digunakan untuk 

mempercantik penampilan pies itu sendiri. 
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b. Pastry Basics 

Pastry atau paste merupakan campuran antara tepung, 

lemak, dan cairan seperti puff pastry (pate a choux, pate 

feuilletee, dan meringue). 

c. Cakes 

Cakes atau kue merupakan campuran tepung, gula, telur, 

lemak, dan bahan pengembang yang manis dan kaya rasa 

karena kandungan lemak dan gula yang tinggi. 

d. Cookies 

Cookies adalah sebuah kue dengan bentuk yang kecil dan 

cenderung tipis namun dengan tekstur yang bervariasi dari 

lembut hingga keras. Perbedaan tekstur yang dihasilkan 

berasal dari cara yang digunakan saat pengadukan adonan 

dilakukan. 

e. Custard, Pudding, Mousses, dan  Souffles 

Custard merupakan cairan yang dikentalkan dengan 

menggunakan protein yang berasal dari telur, custard sendiri 

terdiri dari dua jenis yaitu stirred custard dan baked custard  

seperti crème anglaise. Walaupun dalam bentuk cairan namun 

tekstur yang dihasilkan agak padat dan kental, tidak cair 

seperti air ataupun sirup. Pudding terbagi menjadi tiga jenis 

yaitu starch-thickened, baked, serta steamed pudding seperti 

pudding coklat. Mousses merupakan dessert dengan tekstur 
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yang lembut dan creamy dengan menggunakan putih telur 

kocok atau whipped cream seperti stroberi mousses. Souffle 

merupakan jenis makanan dari pengadukan putih telur sampai 

menjadi foam atau busa yang kemudian dipanggang, proses 

pembuatan soufflé mirip dengan cake karena udara didalam 

egg foam mengembang saat terkena panas seperti vanilla 

soufflé. 

f. Frozen Dessert 

Frozen dessert merupakan makanan beku yang 

sebelumnya dimasukkan kedalam freezer. Terdapat dua jenis 

frozen dessert yaitu churn frozen deesert (es krim, sherbet, 

dan gelato) serta still frozen dessert (parfait, frozen mousse, 

serta frozen shouffles) dari campuran produk dairy seperti susu 

atau krim dengan berbagai jenis pemanis maupun bahan-bahan 

perasa yang dimakan sebagai cemilan dengan berbagai jenis 

rasa dan style yang beragam. 

6. Jenis Frozen Dessert 

Berikut merupakan jenis frozen dessert berdasarkan komposisi 

bahan dan perbedaan cara pembuatannya, yaitu: 

a. Ice cream 

Ice cream merupakan frozen dessert yang menggunakan 

susu, krim, dan gula sebagai bahan dasar sehingga 
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menghasilkan tekstur yang lebih lembut dan halus, namun 

mengandung kandungan lemak yang tinggi.  

b. Sorbet (Italian ice) 

Sorbet adalah frozen dessert yang hanya mengandung dan 

menggunakan buah dan gula sebagai bahan pembuatannya 

tanpa menggunakan produk dairy seperti susu atau krim, 

karena tanpa menggunakan produk dairy membuat tekstur dari 

sorbet menjadi tidak creamy. Namun karena tidak memiliki 

kandungan lemak didalamnya menjadikan sorbet sebagai 

frozen dessert yang fat-free dengan kandungan kalori yang 

sangat rendah. 

c. Sherbet 

Sherbet merupakan frozen dessert yang merupakan 

gabungan dari sorbet dan ice cream dimana buah merupakan 

bahan dasar atau utama yang digunakan dengan tambahan 

sedikit produk dairy yaitu susu, pada dasarnya sherbet akan 

mengandung setidaknya 2% lemak dengan kalori yang rendah 

dari pada ice cream. 

d. Granita  

Granita merupakan frozen dessert seperti sorbet yang 

dibuat dari campuran puree buah, gula, dan air namun 

perbedaan terdapat dari tekstur yang dihasilkan. Dimana dalam 

cara pembuatannya sorbet diaduk dengan halus menggunakan 
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mesin sedangkan granita dikikis berulang kali selama proses 

pembekuan sehingga menghasilkan tekstur seperti serpihan es. 

e. Gelato 

Gelato merupakan frozen dessert yang artinya ice cream 

dalam bahasa itali, namun gelato dan ice cream memiliki 

sedikit perbedaan yaitu kandungan dairy yang digunakan dan 

tekstur yang lebih padat.  

f. Frozen custard 

Frozen custard merupakan frozen dessert yang sama seperti 

ice cream namun menggunakan tambahan kuning telur 

terhadap bahan dasar pembuatanya sehingga memiliki 

kandungan kalori yang lebih tinggi, frozen custard memiliki 

tekstur yang lebih padat namun sangat baik untuk metabolism 

tubuh karena mengandung protein yang tinggi. 

g. Frozen yogurt 

Frozen yogurt merupakan frozen dessert yang 

menggunakan yogurt atau susu yang difermentasi sebagai 

bahan dasar pembuatannya untuk mendapatkan rasa yang 

creamy dibandingkan susu atau krim, walaupun menggunakan 

bahan utama yang berbeda tetapi cara pembuatan antara 

keduanya tetaplah sama. Kandungan lemak dalam frozen 

yogurt lebih rendah dari pada jenis ice cream lainnya dan 
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dikarenakan menggunakan yogurt maka memiliki kandungan 

probiotik yang baik untuk kesehatan. 

7. Definisi dan sejarah gelato 

Gelato merupakan jenis frozen dessert yang berasal dari 

Italia yang menggunakan lebih banyak susu dan mengandung lebih 

sedikit kalori dibandingkan ice cream. Menurut Kopfer (2009) 

gelato berasal dari kata kerja Italia yaitu „Gelare‟ dengan arti 

membeku, sampai saat ini terdapat banyak variasi rasa Gelato 

yang ditemukan dan diciptakan oleh orang Italia. Gelato memiliki 

tekstur yang lebih lembut dan padat, dalam proses pembuatannya 

Gelato dicampur dengan kecepatan yang rendah sehingga 

kandungan udara yang masuk menjadi lebih sedikit menghasilkan 

terktur yang padat. Terdapat beragam bahan dengan rasa yang 

berbeda-beda dapat digunakan untuk menciptakan varian rasa yang 

menarik pada setiap Gelato, dengan terciptanya varian rasa yang 

semakin berkembang setiap tahunnya membuat Gelato menjadi 

salah sati frozen dessert yang sangat diminati setiap orang. 

Sekitar abad ke 15 dan 16, keluarga bernama Medici di Itali 

mengadakan perlombaan dengan tujuan untuk mencari makanan 

penutup yang dingin terenak di seluruh kota, dan salah satu 

kontestan yang merupakan peternak ayam dengan hobi memasak 

yaitu Ruggeri membuat es serut yang disiram jus buah. Hidangan 

penutup ini kemudian dikenal sebagai sorbet dan mulai dikenal 
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luas oleh masyarakat dikarenakan Ruggeri membuat sorbet di 

acara pernikahan calon raja Perancis dengan salah satu anggota 

keluarga Medici. Kemudian di akhir tahun 1500-an, Bernado 

Bountalenti yang merupakan seniman menggunakan keahliannya 

dengan mengubah sorbet menjadi hidangan baru yang dikenal 

sebagai Gelato untuk jamuan raja Spanyol, maka Bountalenti 

dikenal sebagai penemu Gelato. Namun Gelato dipopulerkan oleh 

seorang nelayan Sisilia bernama Francesco Procopoi dei Coltelli 

bersama dengan seorang koki dari Palermo pada tahun 1686 untuk 

menciptakan mesin Gelato pertama, dan membuka kafe di Paris 

dengan nama Café Procope yang menjual kopi dan Gelato. 

Berdasarkan tinjauan konseptual mengenai bisnis yang telah 

dijelaskan, Omah KaRasa merupakan usaha Dessert House yang 

menyediakan produk khusus berupa hidangan penutup dengan berbagai 

variasi rasa khas Nusantara dengan menerapkan konsep klasik kolonial 

untuk desain ruangan. Pilihan rasa terinspirasi dari buah lokal seperti 

Durian, Pekawai, dan Sonkit, kemudian es Nusantara seperti es doger, 

es nona, dan es kacang merah Manado, serta jajanan pasar seperti onde-

onde, putu ayu, dan klepon. Omah KaRasa akan menggunakan Ala 

Carte Menu karena akan diterakan harganya masing-masing sesuai 

dengan ukuran cup maupun pint. Jenis layanan yang akan digunakan 

adalah counter service dimana pelanggan akan memesan dan melakukan 

proses transaksi di counter yang tersedia. 


