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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Gagasan Awal  

Industri pariwisata merupakan salah satu industri yang mengalami 

peningkatan yang sangat cepat. Hal ini menyebabkan industri pariwisata 

sebagai salah satu pemberi dampak terbesar bagi sebuah negara. Menurut 

(Walker, 2017, p. 37) 

Tourism is something that dynamic, evolving, consumer-driven and 
one of the world's largest industry, all interrelated components are 
placed under the same umbrella: travel; lodging; conventions, 
expositions, meetings and events; restaurants; assembly, 
destination, and event management; and recreation. 

  
 Berdasarkan penjelasan Walker mengenai tourism di atas, dapat 

dijelaskan bahwa pariwisata adalah industri yang dinamis, selalu berubah 

dan bergantung kepada konsumen. Industri pariwisata merupakan salah satu 

industri terbesar di dunia karena disebutkan bahwa industri ini terdiri dari 

industri lainnya seperti pariwisata, eksposisi, perjalanan, penginapan, 

pertemuan, acara, rekreasi, restoran dan lainnya. Dari penjelasan tersebut, 

hal ini berarti restoran atau industri food & beverage merupakan salah satu 

komponen dalam industri pariwisata. Kemudian disebutkan bahwa 

pariwisata bersifat dinamis, hal ini juga berkaitan dengan jumlah penduduk. 

Dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang dinamis, maka 

otomatis needs and wants pada penyedia food & beverage juga akan naik. 

Berikut adalah tabel yang menunjukkan pertumbuhan penduduk di daerah 

DKI Jakarta 
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TABEL 1 
Jumlah Penduduk DKI Jakarta 2018 – 2020 

 

Kab/Kota 
Jumlah Penduduk (ribu) 

2018 2019 2020 

Kep. Seribu 24,13 24,30 27,75 

Jakarta Selatan 2 246,14 2 264,70 2 226,81 

Jakarta Timur 2 916,02 2 937,86 3 037,14 

Jakarta Pusat 924,69 928,11 1 056,90 

Jakarta Barat 2 559,36 2 589,93 2 434,51 

Jakarta Utara 1 747,31 1 812,91 1 778,98 

DKI Jakarta 10 467,63 10 557,81 10 562,09 

  Sumber: BPS, Jumlah Penduduk Provinsi DKI Jakarta 

Berdasarkan tabel di atas, terjadi pertumbuhan penduduk di daerah 

DKI Jakarta. Pada tahun 2018 – 2019 terjadi pertumbuhan sebesar 90.181 

jiwa, dilanjutkan dengan pertumbuhan penduduk dari tahun 2019 – 2020 

sebesar 4.278 jiwa, hanya di daerah DKI Jakarta saja sudah menunjukkan 

pertumbuhan yang berlangsung setiap tahunnya. Kemudian jika dilihat 

secara lebih rinci, hampir semua bagian wilayah DKI Jakarta tidak 

menunjukkan penurunan yang cukup signifikan sehingga hal ini tentunya 

berdampak positif jika usaha dijalankan di daerah Jakarta. Jakarta Utara dan 

Jakarta Barat di tandai pada tabel di atas, hal ini dikarenakan lokasi tempat 

bisnis berada di antara Jakarta Utara dan Jakarta Barat tepatnya di Pantai 

Indah Kapuk. Sehingga tentunya memudahkan akses dari kedua wilayah 

tersebut untuk mengunjungi Pantai Indah Kapuk dengan kata lain sangat 
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strategis, walaupun pada umumnya daerah PIK lebih sering disebut sebagai 

wilayah Jakarta Utara.  

Sehingga dengan meningkatnya populasi atau penduduk serta akses 

yang sangat strategis, kebutuhan dan permintaan akan selalu naik. Karena, 

food & beverage merupakan kebutuhan pokok manusia. Bahkan para tenaga 

kerja yang bekerja di bidang industri food & beverage juga memenuhi 

kebutuhan pangan mereka. Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa kebutuhan 

masyarakat akan makanan dan minuman akan selalu naik. 

Terutama di jaman modern seperti saat ini, dimana masyarakat tidak 

hanya untuk memenuhi kebutuhan mereka akan makanan dan minuman, 

namun juga untuk menikmati fasilitas, suasana tempat, lokasi dan konsep 

unik yang ditawarkan oleh suatu restoran.   

TABEL 2 
Jenis Pengeluaran Konsumen Indonesia yang meningkat selama Covid-19 

menurut McKinsey & Company 2020-2021 
 

No Jenis Pengeluaran Konsumen Persentase (%) 

1. Bahan Makanan 54 

2. Hiburan 45 

3. Perlengkapan Rumah Tangga 44 

4. Kudapan 34 

5. Produk Perawatan Pribadi 32 

6. Produk Anak Non-Makanan 26 

7. Makanan Take Out/Delivery 20 

Sumber: Databooks.katadata (2020) 
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Berdasarkan tabel yang dilampirkan di atas, dapat dilihat bahwa 

adanya peningkatan pengeluaran konsumen Indonesia pada kudapan dan 

makanan take out/delivery selama covid-19. Sebelumnya sudah disebutkan 

bahwa peningkatan penduduk otomatis akan meningkatkan permintaan 

pada sektor penyediaan layanan makanan. Namun pada tabel ini, 

menunjukkan bahwa produk kudapan dan makanan take out/delivery 

mengalami peningkatan selama masa sulit ini. Produk es krim sendiri, 

termasuk ke dalam produk jenis kudapan atau camilan.  

Hal ini menjadi salah satu pertimbangan penulis dalam membuka 

sebuah tempat dengan produk utama yaitu es krim. Tambahan lainnya yang 

menjadi pertimbangan adalah adanya peningkatan pengeluaran konsumen 

dalam makanan take out/delivery, hal ini menunjukkan bahwa adanya 

permintaan masyarakat Indonesia pada industri food & beverage yang 

besar.  

TABEL 3 
Rata – Rata Konsumsi Perkapita Menurut Komoditi Makanan dan 

Golongan Pengeluatan Per Kapita 2018-2020 
 

 

Tahun 

Es Krim (Rata 

– Rata per 

Kapita) 

2018 0,312 

2019 0,331 

2020 0,321 

Sumber: BPS, Rata – Rata Konsumsi Perkapita Menurut 
Komoditi Makanan dan Golongan Pengeluaran Per Kapita 
2018-2020 
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 Pada tabel 3 di atas, terlihat bahwa rata – rata konsumsi es krim pada 

tahun 2018 – 2019 meningkat sebesar 0,0019. Kemudian pada tahun 2019 

– 2020 mengalami penurunan sebesar 0,0010. Hal ini tidak menunjukkan 

penurunan yang cukup besar dibandingkan dengan komoditi makanan 

lainnya yang menunjukkan penurunan yang lebih besar daripada komoditi 

es krim. Penurunan ini terjadi dikarenakan pada tahun 2020 tepatnya pada 

tanggal 2 Maret 2020 pandemi covid-19 mulai muncul di Indonesia 

sehingga hal ini menyebabkan dampak negatif pada industri pariwisata, 

terutama masyarakat yang masih perlu beradaptasi pada awal mula 

masuknya covid-19 ke Indonesia.  

Kemudian berdasarkan Compound Annual Growth Rate (CAGR), 

yang dirilis oleh salah satu media berita di Indonesia, konsumsi es krim di 

Indonesia naik sebesar 6,3% pada 2021. Hal ini terutama dikarenakan oleh 

turunnya kasus covid-19 di Indonesia, tidak seperti pada tahun mulai 

munculnya pandemi ini. Dapat disimpulkan bahwa pasar es krim 

menunjukkan hasil yang positif, walaupun pasar es krim terkena dampak 

dari pandemi seperti kebanyakan industri atau pasar lainnya, namun hal 

tersebut tidak menunjukkan penurunan secara serius.  

Kemudian di lain hal, ketika pandemi mulai mereda, pasar es krim 

terus menunjukkan reaksi permintaan positif yang sangat signifikan di 

berbagai daerah Indonesia. Terutama daerah perkotaan, sehingga membuat 

bisnis dalam pasar ini mempunyai peluang terbilang baik untuk dilakukan.  
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TABEL 4 
Preliminary Survey Masyarakat pada Tiff’s Ice Cream 

 
 

Pertanyaan 

 

Pilihan 

Jawaban Responden 

Frekuensi 

(N=32) 

Presentase 

(%) 

Umur 

<17 tahun 0 0 

17-25 tahun 26 81,3 

26-34 tahun 5 15,6 

35-44 tahun 1 3,1 

>45 tahun 0 0 

Jenis Kelamin 
Pria 14 43,8 

Wanita 18 56,3 

Jika akan dibuka sebuah 
Ice Cream Shop bernuansa 
retro dengan konsep Lokal 
& Global, dengan jenis 
produk ice cream Lokal 
(khas daerah Indonesia 
seperti klepon – jawa, 
kong pao – Kalimantan, 
kopi toraja – Sulawesi, es 
ketan hitam NTB) dan 
Global (vanilla, chocolate, 
salted caramel, mint 
choco) Apakah anda 
tertarik untuk 
membeli/mengkonsumsi 
produk tersebut? 

Ya, karena produk 

belum tersedia di 

tempat lainnya 

30 93,8 

Ya, karena produk 

yang tersedia unik 

32 100 

Ya, karena konsep ice 

cream shop yang 

dibuat menarik 

30 93,8 

Tidak, karena produk 

tidak menarik 

0 0 

Tidak, karena konsep 

ice cream shop tidak 

menarik 

0 0 

Menurut Anda, apakah 

usaha ini memiliki potensi 

untuk berkembang? 

Ya, menarik 

dikembangkan karena 

produk memiliki 

banyak pilihan (varian) 

31 96,9 

Ya, menarik karena 

lokasi usaha strategis 

29 90,6 
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Ya, karena produk 

tidak (jarang) tersedia 

32 100 

Tidak, menarik 

dikembangkan karena 

produk tidak menarik 

minat masyarakat 

0 0 

Tidak, menarik untuk 

dikembangkan karena 

konsep tidak menarik 

0 0 

Flavor (rasa) ice cream 

LOKAL apa yang paling 

menarik bagi Anda? 

Kong Pao (Coklat) – 

Kalimantan Barat 

30 93,8 

Kong Pao (Nangka) –

Kalimantan Barat 

32 100 

Es ketan hitam – Nusa 

Tenggara Barat 

28 87,5 

Klepon – Jawa 31 96,9 

Kopi Toraja – Sulawesi 

Selatan 

28 87,5 

Jaje Waluh – Bali 26 81,3 

Kue Rangi – Jakarta  29 90,6 

Indramayu – Jawa 

Barat 

30 93,8 

Durian 29 90,6 

Bolu Koja – Sumatera 

(Bengkulu) 

23 71,9 

Flavor (rasa) ice cream 

GLOBAL apa yang paling 

menarik bagi Anda? 

Dark Chocolate 23 71,9 

Strawberry 2 68,8 

Vanilla 23 71,9 

Cookies & Cream 26 81,3 

Butter Pecan 20 62,5 

Salted Caramel 28 87,5 
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Butterscotch 19 59,4 

Mint Choco 17 53,1 

Matcha 17 53,1 

Pistachio 13 40,6 

Berapa Kisaran harga 

yang dapat diterima? 

Ilustrasi berdasarkan 

range SMALL cup (2 

scoop ice cream cone/cup) 

– Takeaway large (630gr) 

Rp30.000 – Rp340.000 0 0 

Rp35.000 – Rp345.000 21 65,6 

Rp40.000 – Rp350.000 9 28,1 

Rp45.000 – Rp355.000 2 6,3 

Sumber: Hasil Olahan Data (2021) 

Berdasarkan Tabel 4 di atas, dapat dilihat hasil preliminary survey 

pada Tiff’s Ice Cream. Hal ini bertujuan untuk mengetahui minat 

masyarakat akan bisnis atau usaha yang dijalankan Tiff’s Ice Cream. 

Menurut hasil preliminary survey yang diterima, sebanyak 30 responden 

atau 93,8% responden beranggapan bahwa mereka tertarik untuk membeli 

atau mengkonsumsi produk Tiff’s Ice Cream dikarenakan produk yang 

ditawarkan belum tersedia di tempat lain. Sebanyak 32 responden atau 

100% responden beranggapan bahwa mereka tertarik untuk membeli atau 

mengkonsumsi produk Tiff’s Ice Cream dikarenakan produk yang tersedia 

unik.  

Sebanyak 30 responden atau 93,8% responden beranggapan bahwa 

mereka tertarik untuk membeli atau mengkonsumsi produk dikarenakan 

konsep ice cream shop yang dibuat menarik. Untuk pertanyaan selanjutnya 

mengenai apakah usaha Tiff’s Ice Cream memiliki potensi untuk 

dikembangkan, sebanyak 31 responden atau 96,9% responden berpendapat 

bahwa menarik untuk dikembangkan karena produk yang ditawarkan 
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memiliki banyak varian. Sebanyak 29 responden atau 90,6% responden 

beranggapan menarik untuk dikembangkan karena lokasi Tiff’s Ice Cream 

yang strategis, dan sebanyak 32 responden atau 100% berpendapat bahwa 

menarik untuk dikembangkan karena produk tidak (jarang) tersedia. Dalam 

hal ketertarikan masyarakat akan produk yang ditawarkan dan konsep yang 

diberikan, masyarakat memberikan penilaian positif terhadap usaha Tiff’s 

Ice Cream. 

Selanjutnya, dalam Tabel 4 juga terdapat beberapa pertanyaan yang 

lebih mendalam mengenai produk yang ditawarkan. Hal ini dilakukan untuk 

mengetahui ketertarikan masyarakat terhadap spesifikasi menu yang 

ditawarkan Tiff’s Ice Cream. Pada pertanyaan mengenai rasa ice cream 

lokal yang paling menarik di mata masyarakat, dapat dilihat bahwa lebih 

dari 50% responden memberikan tanggapan positif terhadap rasa ice cream 

lokal yang ditawarkan oleh Tiff’s Ice Cream. Kemudian untuk pertanyaan 

mengenai rasa ice cream global yang ditawarkan, Sembilan dari sepuluh 

rasa yang ditawarkan mendapat lebih dari 50%. Maka dari itu dapat 

disimpulkan bahwa pilihan varian rasa ice cream yang diberikan baik untuk 

menarik minat masyarakat. Mengenai kisaran harga, sebanyak 65,6% atau 

21 responden memilih kisaran harga Rp35.000 – Rp345.000, yang dijadikan 

harga ideal bagi responden. Pada tabel 4, dilakukan highlight pada tiga 

pilihan varian rasa terfavorit.  

B. Tujuan 

Tujuan dari pembuatan studi kelayakan bisnis ini adalah untuk 

mengetahui dan menganalisa bisnis Tiff’s Ice Cream yang dibuat oleh 



 10 

penulis, apakah dapat dikembangkan dan dijalankan, intinya untuk melihat 

apakah bisnis yang direncanakan oleh penulis layak atau tidak. Dalam 

mencapai tujuan tersebut, penulis menggunakan Teori BMC (Business 

Model Canvas). Menurut (Osterwalder & Pigneur, 2010) business model 

canvas adalah kerangka manajemen strategis yang bertujuan untuk 

membantu bisnis dalam menggambarkan, membuat dan menganalisa model 

bisnis.  

Teori business model canvas dijadikan penulis sebagai acuan dari 

pembuatan SKB, untuk melihat kelayakan usaha yang dirancang oleh 

penulis. Terutama di dunia food and beverage yang semakin lama semakin 

beragam dan tentunya berkembang pesat sesuai dengan pasar. Berikut 

terdapat dua tujuan dari studi kelayakan bisnis Tiff’s Ice Cream, yaitu: 

1. Tujuan Utama (Major Objective) 

Tujuan utama dari usaha Tiff’s Ice Cream adalah: 

a. Menganalisis dari berbagai aspek yaitu, aspek operasional, aspek 

sumber daya manusia, aspek pemasaran, aspek keuangan dan aspek 

organisasi akan usaha Tiff’s Ice Cream. 

b. Menganalisis kelayakan usaha atau bisnis dari Tiff’s Ice Cream 

2. Sub Tujuan (Minor Objectives) 

a. Menciptakan lapangan kerja baru 

b. Menambah tempat food and beverage yang menggunakan cita rasa 

lokal di Indonesia 

c. Meningkatkan atau adanya pertumbuhan ekonomi 
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C. Metodologi 

Dalam pembuatan Studi Kelayakan Bisnis (SKB) ini, untuk 

mengetahui kebutuhan dan keinginan konsumen terhadap Tiff’s Ice Cream, 

maka peneliti melakukan pengumpulan data dengan metode data primer dan 

data sekunder. 

1. Data Primer 

Menurut (Sekaran & Bougie, 2013, p. 37), yang dimaksud data primer 

adalah: 

Primary data is a type of information or data that taken or 
obtained first – hand (from the primary source) by the 
researcher on the variables of interest for the specific 
purpose of the study, through observation, survey or 
interview. 
 
Berdasarkan pengertian di atas, data primer adalah bentuk 

data yang langsung didapatkan peneliti dari responden, melalui 

observasi, survei, ataupun wawancara yang mempunyai keterkaitan 

dengan variabel – variabel yang dimaksud dalam studi dengan 

tujuan tertentu. Data primer yang digunakan dalam studi kelayakan 

bisnis Tiff’s Ice Cream ini diperoleh dengan menggunakan metode 

survei kuesioner. Menurut (Sekaran & Bougie, 2013, p. 147), 

kuesioner adalah  

 “A preformulated written set of questions to which 

respondents record theiranswers, usually within rather 

closely defined alternatives.” 

 Berdasarkan definisi di atas, maka dapat dikatakan bahwa 

kuesioner merupakan daftar pertanyaan yang sudah dibuat dan 
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disusun sedemikian rupa oleh peneliti yang kemudian akan 

disebarkan kepada responden untuk mendapat jawaban dari daftar 

pertanyaan tersebut. Jawaban yang didapat berupa informasi 

berbentuk kuantitatif ataupun kualitatif dari pertanyaan – pertanyaan 

yang sudah dibuat dalam bentuk deskriptif yang sesuai dengan 

variabel studi kelayakan bisnis, apakah bisnis yang dirancang bisa 

berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan 

pasar. 

Pengumpulan data primer dengan kuesioner dapat dibagi lagi 

menjadi 2 (dua) cara yaitu: 

a. Mail and Electronic Questionnaires 

Penyebaran kuesioner tipe ini dapat menjangkau 

responden yang lebih luas. Hal ini dikarenakan penyebaran 

kuesioner tidak dilakukan secara tatap muka, responden dapat 

mengisi kuesioner di manapun mereka berada dan tidak dibatasi 

oleh waktu, sehingga dalam pengisian kuesioner akan lebih hati 

- hati. Namun salah satu kelemahannya adalah tingkat 

pengembalian kuesioner kepada peneliti termasuk rendah dan 

bahkan dalam berbagai kondisi responden bisa tidak sesuai 

dengan target market. 

b. Personally Administered Questionnaires 

Merupakan kebalikan dari tipe kuesioner sebelumnya, 

pada personally administered questionnaires ini peneliti 

menyebarkan kuesioner secara langsung kepada responden. 
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Sehingga tingkat pengembalian termasuk tinggi namun dalam 

pengisiannya, responden akan lebih dibatasi oleh waktu.  

Pada studi kelayakan bisnis ini, peneliti menggunakan skala 

kuesioner sebagai media untuk mempermudah proses studi. Skala 

yang digunakan adalah likert scale. Skala likert yang peneliti 

gunakan lebih tepatnya adalah skala likert tujuh poin yang 

menggunakan konsep interval scale. Menurut (Sekaran & Bougie, 

2013, p. 214) interval scale adalah skala yang menggunakan jarak 

tertentu untuk mengetahui pendapat responden dari suatu 

pertanyaan yang diajukan.  

Skala interval yang dimaksud peneliti yaitu seperti STS 

(sangat tidak setuju), TS (tidak setuju), AS (agak setuju) dan 

seterusnya sampai SS (sangat setuju). Menurut (Sekaran & Bougie, 

2013, p. 244), metode sampling adalah proses pemilihan sampel dari 

populasi yang digunakan dalam proses penelitian suatu studi.  

Responden yang peneliti pilih untuk mengisi kuesioner yang 

akan disebarkan melalui google forms adalah responden yang 

berusia sekitar 15 – 45 tahun ke atas (remaja dan keluarga yang 

memiliki anak) yang termasuk golongan menengah ke atas yang 

menikmati sosialisasi atau aktivitas di luar rumah sekiranya dua kali 

dalam seminggu. Kuesioner yang disebarkan oleh peneliti kepada 

responden akan berisi data – data yang digunakan dalam studi 

kelayakan bisnis, beberapa hal yang akan diisi oleh responden 
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berupa informasi dasar responden, pertanyaan berisi bauran 

pemasaran dan lainnya.  

2. Data Sekunder 

Menurut (Sekaran & Bougie, 2013, p. 113), data sekunder adalah 

data atau informasi yang dikumpulkan dari sumber yang sudah ada. Data 

sekunder dapat juga diartikan sebagai sumber yang berisi data atau 

informasi yang diambil dari sumber lain dan digunakan demi keperluan 

studi ataupun lainnya. Data sekunder yang digunakan peneliti dalam 

studi kelayakan bisnis Tiff’s Ice Cream, yaitu: 

a. Data sekunder dari buku atau jurnal yang diterbitkan oleh instansi, 

jenis data yang didapatkan peneliti dari sumber ini berupa teori, 

definisi atau pengertian suatu kata, metode, klasifikasi, dan lainnya. 

b. Data Sekunder dari internet, jenis data yang didapatkan peneliti dari 

sumber ini di antaranya yaitu, informasi pengeluaran masyarakat 

menengah ke atas berdasarkan Kementerian Keuangan Republik 

Indonesia, grafik atau tabel pertumbuhan yang resmi dirilis, 

contohnya data yang berasal dari Badan Pusat Statistik Indonesia, 

dan peraturan undang – undang yang diperlukan dalam membangun 

bisnis yang direncanakan, seperti peraturan pembuatan Perseroan 

Terbatas, Peraturan Pemerintah, dan hal lainnya.  

D. Tinjauan konseptual 

1. Jenis Dessert  

Menurut (Ekawatiningsih, 2008), jenis dessert dikelompokkan 

menjadi dua bagian besar yaitu: 
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a. Hot Dessert (Hidangan Penutup Panas) 

Hot dessert merupakan hidangan penutup yang disajikan 

kepada tamu atau konsumen dalam suhu (temperature) yang hangat 

atau bahkan panas. Proses pembuatan hot dessert, sesuai dengan 

namanya, yakni melalui proses pemanasan terlebih dahulu. 

Beberapa hidangan penutup yang dikategorikan sebagai hot dessert 

yakni, soufflé, bread pudding, banana flambé, dan lainnya. 

b. Cold Dessert (Hidangan Penutup Dingin) 

Cold dessert merupakan kebalikan dari jenis sebelumnya. 

Hidangan penutup ini disajikan kepada tamu atau konsumen dalam 

suhu (temperature) yang dingin. Namun jika berbicara mengenai 

proses pembuatan cold dessert, tidak menutup kemungkinan bahwa 

hidangan penutup ini mungkin melalui proses pemanasan yang 

kemudian akhirnya didinginkan dengan lemari pendingin atau cara 

lainnya. Beberapa jenis hidangan penutup dingin yakni, ice cream, 

pudding, tartlet, dan lainnya. 

2. Pengertian Ice Cream 

Menurut (Dewan Standardisasi Nasional, 1995) es krim adalah jenis 

makanan semi padat yang dibuat dengan cara pembekuan tepung es 

krim dari campuran susu, lemak hewani maupun nabati, gula dengan 

atau tanpa bahan makanan lain dan bahan makanan yang diizinkan. 

Sedangkan menurut  (Corvitto, 2011), es krim adalah campuran cair 

yang berubah menjadi paste setelah mengalami proses melalui terus 

menerus yakni dikocok dan didinginkan secara bersamaan.  



 16 

3. Sejarah Ice Cream  

Ice Cream (es krim) sebenarnya sudah ada sejak 200 SM (sebelum 

masehi) di China. Namun karena pada tahun tersebut belum adanya 

modernisasi akan es krim, maka es krim yang disajikan terbuat dari salju 

yang diambil di pegunungan dan dihidangkan dengan madu ataupun 

buah – buahan. Kemudian es krim mulai berevolusi menjadi mempunyai 

rasa (flavor). Es krim ini populer dan hanya dihidangkan kepada 

bangsawan Romawi pada abad ke – 4 SM. Pada saat itu, Kaisar Nero 

Claudius Caesar mengimpor salju dari pegunungan dan dicampur 

dengan madu dan buah – buahan.  

Kemudian pada abad ke – 13, Marco Polo membawa resep 

pembuatan es krim buah dari China ke Eropa. Marco Polo seorang koki 

Italia mengembangkan teknik dan resep dari es krim yang awalnya 

berbahan dasar es dan air menjadi es dan susu. Pada tahun 1670, 

Francisco Procopion yang berasal dari daerah Sisilia, Italia berhasil 

mempopulerkan es krim dengan membuka café di Perancis. Akibat dari 

kepopuleran es krim yang sukses dikembangkan oleh Francisco, 

perkembangan es krim akhirnya menjadi pesat. Hanya dalam kurun 6 

tahun setelah Francisco membuka café es krim pertamanya di Perancis, 

pada tahun 1676 ada sekitar 250 pembuat es krim dan itu hanya di 

daerah Paris.  

Kepopuleran makanan ini juga mulai muncul di Amerika setelah 

dibawa oleh para imigran. Singkatnya, gerai es krim pertama di Amerika 

dibuka pada tahun 1776 di New York City, seiring perkembangan jaman 
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yang cepat es krim akhirnya mempunyai berbagai bentuk es seperti (es 

loli, popsicle, dan lainnya). Indonesia sendiri mulai mengenal es krim 

setelah diperkenalkan oleh Belanda dan pada saat itu es krim merupakan 

makanan mahal. Namun karena perkembangan teknologi yang cepat, es 

krim mempunyai berbagai varian, bentuk, warna yang memikat 

masyarakat. 

4. Pengertian Restoran 

Menurut (Walker, 2017, p. 250), restoran merupakah tempat 

dimana para pengunjung atau tamu dapat menggunakan indra mereka 

untuk menikmati pelayanan tertentu yang diberikan. Menurut (Walker, 

2017, p. 4), restoran dikatakan sudah menjadi salah satu bagian dari 

gaya hidup, ini dikarenakan manusia yang mempunyai kebutuhan untuk 

menjalankan sosialisasi, serta makan dan minum. Hal ini tentunya 

selaras dengan gambaran restoran dimana dikatakan bahwa kata 

restoran sendiri sudah digunakan pertama kali di Paris pada tahun 1765. 

Restoran diambil dari kata perancis restaurer yang berarti to restore atau 

juga to refresh yang dalam bahasa Indonesia yaitu mengembalikan serta 

menyegarkan, hal ini menurut (Payne-Palacio & Theis, 2016, p. 26).  

5. Jenis – Jenis Restoran 

Restoran dapat  di klasifikasikan menjadi beberapa jenis, 

klasifikasi ini terjadi karena adanya perkembangan yang pesat dalam 

industri food & beverage, berikut klasifikasi jenis restoran menurut 

(Walker, 2017), yaitu: 
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a. Franchised Restaurant 

Franchised restaurant merupakan jenis restoran yang sering 

kali dipilih oleh pemula yang termasuk belum berpengalaman. 

Franchised restaurant memiliki resiko yang kecil karena pengusaha 

bertindak sebagai pihak kedua, dimana pihak kedua yang 

bertanggung jawab melakukan atau menjalankan kegiatan 

operasional namun dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh 

pihak pertama atau pihak yang mempunyai perusahaan. 

b. Independent Restaurant 

Independent Restaurant dapat dikatakan kebalikan dari 

franchised restaurant. Hal ini dikarenakan, jenis restoran ini 

memerlukan pengetahuan, modal serta keiginan yang kuat untuk 

sukses dalam menjalankan bisnis. Namun di sisi lain, jenis restoran 

ini lebih fleksibel karena pemilik bertindak sebagai pemegang 

kekuasaan, sehingga pengambilan keputusan dalam perusahaan 

dapat dilakukan oleh pemilik. 

c. Quick Service Restaurant 

Jenis restoran ini banyak dijumpai di berbagai negara yang 

disebut juga sebagai restoran cepat saji. Restoran ini pertama kali 

dikenal pada tahun 1870 di Amerika. Jenis restoran ini sesuai 

namanya, memberikan layanan kepada konsumen secara cepat, 

sehingga biasanya pilihan menu yang ditawarkan terbatas. Pada 

jenis restoran ini, tamu pada umumnya melakukan pembayaran 

terlebih dahulu baru mendapatkan pesanan mereka.  
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d. Fine Dining Restaurant 

Jenis restoran ini disebut juga sebagai restoran kelas atas atau 

mewah. Fine dining restaurant memberikan pelayanan dengan 

kualitas tinggi, produk dengan presentasi dan kualitas terbaik oleh 

chef professional serta ambience yang elegan. Sehingga harga yang 

ditawarkan kepada tamu juga cukup mahal untuk menikmati 

hidangan dan suasana di restoran ini. 

e. Steakhouse 

Steakhouse merupakan jenis restoran yang mempunyai 

pilihan menu terbatas dan hanya seputar daging. Restoran jenis ini 

ditujukan kepada tamu yang memang menyukai daging, steakhouse 

biasanya juga menyajikan kentang sebagai side dish di restoran 

mereka. 

f. Hotel Restaurant 

Jenis restoran ini merupakan restoran yang berada di Hotel. 

Mengenai hidangan dan pelayanan yang diberikan disesuaikan 

dengan standar hotel tersebut. Namun biasanya, chef yang bekerja 

di hotel termasuk yang sudang berpengalaman di bidangnya. 

g. Ethnic Restaurant 

Ethnic restaurant, sesuai dengan namanya mereka 

menyajikan hidangan khas negara atau bahkan daerah tertentu, yang 

disesuaikan dengan ciri khas dan keunikan masing – masing, yang 

ditonjolkan oleh etnis yang menjadi inspirasi dari restoran yang 

dijalankan. 
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h. Theme Restaurant 

Jenis restoran ini mempunyai konsep atau ide usaha yang 

berasal dari pemilik yang biasanya didampingi oleh konsultan, 

untuk membantu dalam menentukan area, dekorasi serta 

pencahayaan yang tepat dalam membangunkan ide atau konsep 

tersebut.  

i. Coffee Shop 

Jenis restoran ini awalnya dikenal sebagai konsep sebuah bar 

di Italia, dimana tempat tersebut menjual modifikasi kopi dari segi 

rasa, tema dan menu. 

j. Fast Casual Dining 

Fast casual dining menawarkan hidangan yang beragam 

kepada tamu, biasanya tamu memesan hidangan melalui counter, 

kemudian menunggu hidangan mereka di tempat duduk dan 

menikmati hidangan yang diantarkan kepada mereka. Waktu 

penyajian di jenis restoran ini juga termasuk cepat. 

k. Casual Style Dining 

Jenis restoran ini dikenal sebagai restoran keluarga di 

Amerika. Restoran ini mempunyai desain yang terkesan casual 

dengan harga yang terjangkau bagi para tamu nya.  

l. Dessert House 

Dessert House merupakan jenis restoran yang menawarkan 

hidangan atau produk utama yaitu hidangan penutup. Restoran jenis 

ini berfokus pada satu jenis hidangan yang disesuaikan bagi para 
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pecinta hidangan penutup. Restorna ini biasanya memiliki banyak 

varian yang dibedakan dari segi rasa, topping dan menu.  

m. Café 

Jenis restoran ini, biasanya dikenal karena menyediakan 

minuman seperti kopi yang didampingi oleh hidangan kecil. 

sehingga café dikatakan sesuai bagi para tamu yang ingin 

berkumpul, bersantai ataupun mencari tempat yang tenang karena 

mempunyai desain yang menarik serta ambience yang santai.  

6. Pengertian Service 

Menurut (Kotler, 2008), yang disebut dengan service atau layanan 

adalah tindakan atau sebuah kegiatan yang ditawarkan kepada pihak lain 

oleh suatu pihak tertentu, yang tidak berwujud serta tidak menimbulkan 

adanya kepemilikan apapun. Sedangkan menurut (Kasmir, 2014) 

layanan adalah sebuah perbuatan dari seseorang atau suatu organisasi 

dalam rangka memberikan kepuasan kepada karyawan, pimpinan dan 

tentunya pelanggan.  

7. Jenis – Jenis Service 

Jenis – jenis service menurut (Sinaga, 2018, p. 28), yaitu sebagai 

berikut: 

a. Table Service 

Tipe pelayanan ini adalah pelayanan dimana konsumen atau 

tamu duduk di tempat yang disediakan dan dilayani oleh waiter atau 

waitress di meja mereka. 
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1) Silver Service (English Service) 

Inti dari jenis pelayanan ini adalah dimana waiter atau 

waitress mempresentasikan makanan kepada tamu atau 

konsumen dari piring hidangan yang kemudian baru diberikan 

ke piring tamu. 

2) Family Service 

Pada jenis pelayanan yang satu ini, hidangan atau plate 

utama disajikan kepada tamu dalam porsi besar (disesuaikan 

dengan jumlah tamu di satu meja) kemudian waiter atau waitress 

akan membantu menyajikan makanan tersebut ke piring tamu 

disertai dengan condiment atau sauce jika ada. Contohnya ketika 

ada family dinner di Clay Craft Restaurant, mereka 

menggunakan family style service.  

3) American Service (Plate Service) 

Jenis pelayanan ini banyak digunakan diberbagai restoran, 

terutama restoran fine dining. Dimana makanan yang 

dihidangkan sudah disediakan di atas piring tamu. Waiter atau 

waitress hanya perlu mengantar makanan yang sudah siap di atas 

piring dan memberikannya kepada tamu. Pelayanan jenis ini 

banyak dijumpai di café, restoran fine dining ataupun coffee 

shop. Contohnya coffee shop Hygee Signature di BSD 

Tangerang. 
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4) French Service (Butler Service) 

Tipe pelayanan ini menempatkan waiter atau waitress 

sebagai penyaji makanan kepada tamu. Tipe pelayanan ini juga 

menggunakan skill waitress atau waiter untuk memasak di 

hadapan tamu menggunakan trolley (guerdion). Sehingga tipe 

pelayanan ini memerlukan 2 (dua) waiter/waitress  

5) Russian Service 

Pelayanan yang satu ini sering juga disebut sebagai 

Modified French Service, konsepnya hampir sama dengan 

French service. Namun Russian Service hanya memerlukan 1 

(satu) waiter atau waitress, selain itu juga pada Russian Service 

makanan yang disajikan sepenuhnya disiapkan di dapur.  

6) Bar Counter 

Tipe pelayanan ini sangat sederhana, singkatnya hanya 

melayani tamu yang berada di counter bar. Makanan ataupun 

minuman disajikan di counter bar. Biasanya di beberapa tempat 

tamu bisa langsung memesan ke juru masak, bartender ataupun 

waiter di balik counter bar tersebut.  

b. Assisted Service 

Jenis pelayanan ini sering juga diartikan sebagai kombinasi 

dari Table Service dan Self Service Assisted. Umumnya tipe 

pelayanan ini beroperasi pada tipe carvery (seperti prasmanan). Di 

mana ada Sebagian makanan yang disajikan di meja tamu, namun 

juga ada yang diambil sendiri oleh tamu seperti saat breakfast buffet.  
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c. Self Service 

Self service sudah umum di dengar oleh masyarakat, dimana 

tamu atau konsumen mengambil makanan mereka sendiri seperti 

yang sering kita jumpai di buffet sebelum pandemi. 

1) Counter (Cafetaria) 

Tipe pelayanan ini sering juga disebut sebagai cafetaria 

service, dimana tamu mengantri dalam barisan untuk 

mendapatkan hidangan yang mereka inginkan dan 

menempatkannya di tray yang sudah mereka ambil sebelumnya. 

2) Free Flow 

Pada pelayanan ini pemilihannya sama seperti tipe counter, 

namun pada daerah penyajian hidangan. Tamu atau konsumen 

secara bebas bergerak, tidak seperti tipe counter.  

d. Single Point Service 

Jenis pelayanan ini di mana tamu memesan, membayar dan 

mengambil atau menerima pesanan mereka di counter. Tipe ini 

tentunya lebih praktis, cepat dan efisien. 

1) Take Away 

Pelayanan take away service adalah dimana konsumen 

memesan sekaligus membayar makanan atau minuman di 

counter kemudian menunggu pesanan mereka selesai (dalam 

bentuk packing). Di jaman sekarang, restoran juga menyediakan 

jasa take away, namun ada juga restoran yang hanya 

menyediakan jasa take away kepada konsumennya seperti 
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restoran Easy Eats Kitchen di Medan yang merupakan bentuk 

cloud kitchen. 

2) Drive Thru 

Jenis ini hampir sama dengan take away, namun letak 

perbedaannya adalah drive thru lebih menekankan kepada 

konsumen yang memesan melalui kendaraan. Konsumen 

mengendarai kendaraannya, memesan lalu membayar dan 

mengambil pesanannya dalam bentuk sudah di packing seperti 

take away.   

3) Fast Food 

Fast food service menghidangkan makanan cepat saji di 

mana prosesnya yaitu konsumen memesan, membayar dan 

mengambil makanan di counter. Bentuk makanan yang disajikan 

biasanya bisa untuk dine in ataupun take away. Pelayanan ini 

disebut fast food karena mempunyai turn-over customer yang 

cenderung tinggi dibanding restoran pada umumnya. Contoh 

yang sangat sederhana yaitu KFC, McDonalds, dan Burger King. 

e. Specialized Service 

1) Tray  

Pada intinya, jenis pelayanan ini menekankan pada 

penyajian menggunakan baki atau tray kepada tamu atau 

konsumen.  
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2) Trolley 

Jenis pelayanan ini menekankan pada penyajian makanan, 

dimana makanan dibawa menggunakan trolley dan diberikan 

kepada tamu atau konsumen. Tipe ini digunakan di pesawat 

ataupun kereta. 

3) Home Delivery 

Jenis pelayanan yang satu ini dilakukan dengan makanan 

yang dikirim ke alamat konsumen yang melakukan pemesanan. 

Contohnya seperti Pizza Hut Delivery.  

4) Drive In 

Jenis pelayanan ini cukup unik, di mana konsumen memarkir 

kendaraannya, baru kemudian dilayani di dalam kendaraannya 

sehingga tamu atau konsumen dapat menikmati pesanan mereka 

di dalam kendaraan mereka pribadi.  

8. Jenis – Jenis Menu 

Menurut (Walker, 2009, p. 213), terdapat enam jenis menu sebagai 

berikut: 

a. Ala Carte Menu 

Menu ini bervariasi, artinya terdiri dari banyak jenis / varian 

masakan dengan harga yang bervariasi mengikuti tiap variannya. 

b. Table d’hote menu 

Menu ini menawarkan banyak pilihan menu atau suatu pilihan 

menu dengan harga yang sudah pasti. Contohnya restoran fine 
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dining dimana kita bisa memilih starter sampai ke dessert dengan 

memilih menu yang ditawarkan, namun dengan harga per orang. 

c. Du Jour menu 

Singkatnya, menu tipe ini menawarkan menu of the day yang 

merupakan menu unggulan pada hari tersebut. 

d. Tourist menu 

Jenis menu ini hanya menekankan pada menu favorit dari suatu 

tempat, agar dapat menarik perhatian para turis 

e. California menu 

Pada jenis ini, tamu yang datang dapat memesan jenis menu 

apapun dan kapan pun. 

f. Cyclical menu 

Menu ini dapat diartikan sebagai menu yang hanya tersedia 

dalam periode waktu tertentu. 

Berdasarkan beberapa tinjauan konseptual yang dijelaskan di atas. 

Tiff’s Ice Cream merupakan jenis usaha atau jenis restoran yang masuk ke 

dalam kategori Dessert House, dimana Tiff’s Ice Cream akan berfokus 

menawarkan pilihan bagi para pecinta hidangan penutup. Hidangan yang 

ditawarkan Tiff’s Ice Cream termasuk hidangan cold dessert yaitu ice cream 

sebagai produk utama. Ice cream yang disediakan di Tiff’s Ice Cream juga 

memiliki keunikan tersendiri yakni menyediakan Ice Cream dengan pilihan 

rasa Lokal dan Global. Dimana rasa Lokal merupakan pilihan varian yang 

terinspirasi oleh hidangan nusantara, sedangkan Global merupakan pilihan 

varian yang terinspirasi oleh ice cream terfavorit di dunia.  
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Dengan menggabungkan kedua ide ini dipercaya dapat menarik 

pecinta dessert, dikarenakan menu yang unik serta pilihan varian yang 

beragam disesuaikan dengan masyarakat. Untuk menu yang disediakan di 

Tiff’s Ice Cream menggunakan menu A la Carte Menu. Harga yang 

dibayarkan oleh customer nantinya akan disesuaikan dengan size ice cream 

yang dipilih oleh mereka masing – masing. Jenis service atau layanan yang 

digunakan oleh Tiff’s Ice Cream yaitu menggunakan single point service, 

dimana segala kegiatan mulai dari pemesanan, pembayaran, pengambilan 

dan penerimaan pesanan akan dilakukan di counter. Sehingga hal ini 

memudahkan proses agar lebih praktis, cepat dan tentunya memiliki 

efisiensi yang tinggi sehingga sesuai digunakan di Tiff’s Ice Cream. 

  


