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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Gagasan Awal 

Pariwisata merupakan salah satu sektor ekonomi yang ditetapkan 

sebagai sektor unggulan pembangunan nasional yang sedang dikembangkan 

oleh pemerintah Indonesia. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 10 Tahun 2009 Pasal 1, Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha 

pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/ atau 

jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan 

pariwisata. Pemerintah menetapkan lima fokus program pembangunan lima 

tahun ke depan yaitu, Infrastruktur, Maritim, Energi, Pangan, dan Pariwisata 

(IMEPP). Dari lima sektor tersebut, pariwisata ditetapkan sebagai sektor 

unggulan karena dalam jangka pendek, menengah, dan panjang 

pertumbuhannya positif (Kementrian Pariwisata, 2018). Perekonomian 

nasional ke depan tidak lagi mengandalkan minyak dan gas sebagai 

penyumbang devisa negara, karena cadangan minyak dan gas akan habis 

pada waktunya dan tak tergantikan, oleh karenanya sektor pariwisata 

menjadi kunci yang diharapkan yang mampu memberikan penyumbang 

devisa terbesar di atas sektor-sektor lainnya (Kementrian Pariwisata, 2018). 
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TABEL 1 

Devisa Pariwisata terhadap Empat Komoditas Ekspor      

 

 Sumber: Badan Pusat Statistik dan Kemenpar (2016) 

 Dari gambar di atas dapat disimpulkan bahwa devisa pariwisata 

mengalami kenaikan dua peringkat dari tahun 2015 dengan total devisa 

yang didapatkan dari sektor pariwisata pada tahun 2016 sebanyak 13,60 

miliar dollar Amerika. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sektor 

pariwisata merupakan salah satu faktor yang menjadi penyumbang devisa 

negara. 

TABEL 2 

Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara Berdasarkan Provinsi Tujuan 

Tahun 2018 (Persentase) 

 

         Sumber: Badan Pusat Statistik (2018) 
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Pada tahun 2018, dapat dilihat dari Tabel 2 bahwa jumlah perjalanan 

penduduk Indonesia yang bertujuan ke DKI Jakarta mencapai 5,64 persen. 

Dalam tabel tersebut dijelaskan bahwa peminat wisatawan nusantara untuk 

berkunjung ke Jakarta bisa dikatakan banyak, dengan terbukti bahwa 

Jakarta berada posisi ke empat dihitung secara provinsi. 

TABEL 3 

Rata-Rata Pengeluaran per Perjalanan Menurut Jenis Pengeluaran 

2014, 2016, dan 2018 (Ribu Rupiah) 

 

  Sumber: Badan Pusat Statistik (2018) 

Pada tabel di atas menginformasikan bahwa rata-rata pengeluaran 

per perjalanan menurut jenis pengeluaran yang paling tinggi dikeluarkan 

untuk angkutan disusul dengan makanan dan minuman, lalu yang paling 

akhir adalah jasa pariwisata lainnya. 
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TABEL 4 

Sebaran Penduduk yang Melakukan Perjalanan Menurut Jenis 

Kegiatan Wisata yang Dilakukan Selama Januari – Juni 2018 

(Persentase) 

 

  Sumber: Badan Pusat Statistik (2018) 
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TABEL 4 (Lanjutan) 

Sebaran Penduduk yang Melakukan Perjalanan Menurut Jenis 

Kegiatan Wisata yang Dilakukan Selama Januari – Juni 2018 

(Persentase) 

 

  Sumber: Badan Pusat Statistik (2018) 

Dapat diketahui bahwa jenis kegiatan wisata yang dilakukan oleh 

wisatawan nusantara saat melakukan perjalanan adalah wisata kota dan 

pedesaan, disusul dengan wisata bahari, kemudian obyek wisata 

terintegrasi, lalu yang keempat adalah wisata kuliner.  
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TABEL 5 

Produk Domestik Regional Bruto DKI Jakarta Atas Harga Konstan 

2010 Menurut Lapangan Usaha, 2014-2018 (Juta Rupiah) 

Sumber: Badan Pusat Statistik DKI Jakarta (2019)  

TABEL 6 

Laju Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan 

Makan Minum DKI Jakarta Tahun 2014-2018 (Persentase) 

No. Lapangan Usaha 2014- 

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

1. Penyediaan Akomodasi 

dan Makan Minum 

5,45 5,89 5,88 5,39 

 Sumber: Badan Pusat Statistik DKI Jakarta (2019) 

No Lapangan Usaha 2014 2015 2016 2017 2018 

1 Pertanian, Kehutanan, 

dan Perikanan 

1.359.954,43 1.375.424,15 1.387.526,30 1.391.534,16 1.394.394,28 

2 Pertambangan dan 

Penggalian 

2.976.969,34 2.956.158,19 2.911.786,89 2.916.305,65 2.939.847,20 

3 Industri Pengolahan 177.774.890,44 186.802.722,83 193.638.322,34 207.993.134,66 219.744.513,59 

4 Pengadaan listrik dan 

gas 

3.826.373,92 3.923.966,43 3.904.567,78 4.344.531 5.228.251,20 

5 Pengadaan air, 

pengelolaan sampah, 

limbah, dan daur 

ulang 

630.506,81 651.812,67 666.202,68 685.690,60 750.735,23 

6 Konstruksi  188.294.709,96 195.804.652,04 198.486.331,23 209.004.167,48 215.890.436,45 

7 Perdagangan besar 

dan eceran; Reparasi 

mobil dan sepeda 

motor 

228.775.732,11 234.748.205,58 245.559.346,69 259.269.859,53 276.058.355,73 

8 Transportasi dan 

Pergudangan 

41.780.928,99 45.905.152,88 51.657.919,10 56.260.550,56 61.318.536,43 

9 Penyediaan 

akomodasi dan 

makan minum 

68.850.609,29 72.599.616,05 76.821.971,34 81.285.659,56 85.779.669,67 

10 Informasi dan 

Komunikasi 

128.510.624,67 141.500.769,44 156.809.056,16 173.462.958,94 189.064.024,48 

11 Jasa Keuangan dan 

Asuransi 

140.160.372,65 155.162.978,35 168.302.871,05 177.331.657,05 183.582.608,25 

12 Real Estate 93.399.191,86 97.809.806,03 102.395.776,93 106.781.893,30 111.601.213,30 

13 Jasa Perusahaan 98.965.443,94 106.646.597,80 115.619.803,80 125.116.357,66 139.487.441,11 

14 Administrasi 

Pemerintahan, 

Pertahanan, dan 

Jaminan Sosial Wajib 

61.594.053,54 62.319.342,82 64.388.948,49 63.061.186,65 67.893.776,26 

15 Jasa Pendidikan 66.842.621,42 71.210.273,30 76.173.998,55 78.788.002,45 80.506.813,03 

16 Jasa Kesehatan dan 

Kegiatan Sosial 

21.775.259,68 23.425.888,52 25.255.984,26 27.033.918,65 28.668.932,90 

17 Jasa Lainnya 47.870.885,97 51.720.453,30 56.097.784,26 61.128.341,67 66.286.070,75 

18 PDRB 1.373.389.129,11 1.454.563.847,38 1.540.078.197,75 1.635.855.749,58 1.736.195.619,87 
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Pada Tabel 6, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terus 

meningkat setiap tahunnya bahwa dengan adanya kenaikan 5,45% dari 

tahun 2014 ke 2015, 5,89% dari tahun 2015 ke 2016, 5,88% dari tahun 2016 

ke 2017, dan 5,39% dari tahun 2017 ke 2018. Dari data di atas, dapat 

disimpulkan bahwa sektor penyediaan akomodasi dan makan minum 

memiliki perkembangan yang baik dengan kenaikan yang signifikan terjadi 

dari tahun 2015 ke 2016. 

TABEL 7 

Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 

DKI Jakarta Tahun 2010, 2014, dan 2015 

Kabupaten/Kota  

Jumlah Penduduk (ribu)         

Laju 

Pertumbuhan 

Penduduk per 

Tahun  

2010 2014 2015 
2010-

2015 

2014-

2015 

1 
Kepulauan 

Seribu 
21.414 23.011 23.340 1,74 1,43 

2 
Jakarta 

Selatan 
2.071.628 2.164.070 2.185.711 1,08 1,00 

3 Jakarta Timur 2.705.818 2.817.994 2.843.816 1,00 0,92 

4 Jakarta Pusat 895.371 910.381 914.182 0,42 0,42 

5 Jakarta Barat 2.292.997 2.430.410 2.463.560 1,45 1,36 

6 
Jakarta 

Utara 
1.653.178 1.729.444 1.747.315 1,11 1,03 

DKI Jakarta 9.640.406 10.075.310 10.177.924 1,09 1,02 

 Sumber: Badan Pusat Statistik DKI Jakarta (2018) 

Menurut Badan Pusat Statistik DKI Jakarta, terdapat 9.640.406 

penduduk pada tahun 2010, 10.075.310 penduduk pada tahun 2014, dan 

10.177.924 penduduk pada tahun 2015. Dari data di atas dapat disimpulkan 

bahwa jumlah penduduk Jakarta mengalami peningkatan. Berdasarkan data 

di atas, Jakarta Utara mengalami peningkatan jumlah penduduk yakni 



 

8 
 

1.653.178 pada tahun 2010, terdapat 1.729.444 pada tahun 2014 dan 

1.747.315 pada tahun 2015. 

Menurut artikel (Samparaya, 2018) adalah keinginan menteri 

pariwisata Indonesia yaitu Bapak Arief Yahya yaitu adalah meningkatkan 

kunjungan wisatawan mancanegara dengan menetapkan tiga destinasi 

wisata kuliner, yaitu Bali, Bandung, dan Joglosemar (Yogyakarta, Solo, dan 

Semarang). Sebagai tempat kota dengan kunjungan wisatawan yang bisa 

dikatakan banyak dan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum 

yang sedang berkembang, maka Pucuk Labu Restaurant memiliki rencana 

untuk mengambil peluang untuk membuka usaha pariwisata yang berbasis 

restaurant atau yang dikenal food and beverage di kota Jakarta Utara yang 

menyediakan masakan khas destinasi wisata kuliner di Nusantara untuk 

melengkapi kebutuhan pelanggan. Restaurant ini menurut (Walker, 2017, 

hal. 4) memainkan peran penting dalam gaya hidup manusia, makan malam 

di luar adalah kegiatan sosial yang populer dan saat ini lebih banyak 

makanan yang dimakan di luar rumah. 

Menurut Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 

11 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Restoran, Usaha Restoran adalah 

usaha penyediaan jasa makanan dan minuman yang dilengkapi dengan 

peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan 

penyajian di suatu tempat tetap yang tidak berpindah-pindah dengan tujuan 

memperoleh keuntungan dan/ atau laba.  
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Tabel di bawah ini merupakan jumlah restoran atau rumah makan 

yang berada di Jakarta Utara yaitu sebanyak 3.267 restoran. Restoran tipe 

Casual Dining menempati posisi kedua dengan jumlah 632 restoran. 

Melihat banyaknya jumlah tipe restoran tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

terdapat peluang yang besar untuk membuka restoran dengan jenis Casual 

Dining. 

TABEL 8 

       Tipe Restoran di Jakarta Utara 

No. Tipe Restoran Jumlah 

 

1 Quick Bites 1.212 

2 Casual Dining 632 

3 Food Court 527 

4 Kafe 305 

5 Toko Kue dan Roti 201 

6 Toko Minuman 142 

7 Dessert Parlor 117 

8 Kios 66 

9 Bar 43 

10 Lounge 22 

Total 3.267 

    Sumber: Zomato (2019) 

Usaha yang akan dibangun memiliki konsep Casual Dining dengan 

Indonesian Cuisine. Masih jarang restoran yang memiliki tema suatu bahan 

makanan atau minuman tertentu seperti Restoran Lemongrass di Bogor, 

maka terdapat kesempatan yang besar untuk mendirikan restoran yang 

memiliki tema suatu bahan makanan tertentu. Salah satu bahan makanan 

yang memiliki potensi untuk dijadikan tema adalah sayur pucuk labu. Pucuk 

memiliki arti yang tertinggi, dimana diharapkan Pucuk Labu Restaurant 

berada pada posisi tertinggi. Tanaman labu tumbuh merambat dengan daun 

yang besar dan berbulu. Pucuk daun dan daun muda dapat digunakan 
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sebagai bahan sayuran yang lezat dan kaya nutrisi, dimana pucuk labu dapat 

ditanam sendiri dan akan panen dalam 50 – 60 hari. 

Dengan konsep usaha pada satu lokasi diharapkan Pucuk Labu 

Restaurant menjadi unit usaha yang dapat menarik banyak konsumen. 

Usaha Pucuk Labu Restaurant akan dibangun di Ruko Crown Golf, Pantai 

Indah Kapuk dimana daerah tersebut merupakan daerah yang strategis yang 

berlokasi dekat pintu Tol Pantai Indah Kapuk, dekat dengan perumahan, 

sekolah, dan mall PIK Avenue. 

B. Tujuan Studi Kelayakan 

Studi kelayakan bisnis ini disusun dengan tujuan untuk membantu 

pemilik usaha menganalisis layak atau tidaknya Pucuk Labu Restaurant 

untuk dijalankan dilihat dari seluruh aspek-aspek yang terkait didalamnya.  

1. Tujuan Utama (major objectives) 

Menganalisis setiap aspek yang terkait dalam perencanaan Pucuk Labu 

Restaurant. 

a. Aspek Pemasaran  

Menganalisis permintaan, penawaran, segmentasi, target, posisi 

usaha, bauran pemasaran, ekonomi, sosial, hukum, lingkungan 

hidup dan teknologi dari Pucuk Labu Restaurant. 

b. Aspek Operasional 

Menganalisis jenis aktivitas dan fasilitas, perhitungan kebutuhan 

ruang fasilitas, pemilihan lokasi dan teknologi yang akan digunakan 

oleh Pucuk Labu Restaurant. 
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c. Aspek Organisasi dan Sumber Daya Manusia 

Menganalisis struktur organisasi, sumber daya manusia, pelatihan 

dan pengembangan, dan aspek legal dari Pucuk Labu Restaurant. 

d. Aspek Keuangan 

Menganalisis sumber dan kebutuhan dana, biaya operasional, 

pendapatan usaha, laporan laba rugi serta arus kas, analisis break 

event point, penilaian investasi, dan manajemen risiko dari Pucuk 

Labu Restaurant. 

2. Sub Tujuan (minor objectives) 

a. Membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat sekitar area 

usaha. 

b. Meningkatkan perekonomian lokal. 

c. Menambah variasi restoran dengan Indonesia Cuisine di lingkungan 

sekitar. 

C. Metodologi 

Untuk menghasilkan kesimpulan studi kelayakan yang akurat 

dibutuhkan data yang valid dan reliable. Untuk mendapatkan data yang 

akurat, metode yang digunakan Pucuk Labu Restaurant adalah: 

1. Data Primer 

Menurut (Sekaran & Bougie, 2016, hal. 111), data primer 

merupakan: 

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

on the variables of interest for the specific purpose of the study.” 
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Menurut definisi di atas, data primer mengacu pada informasi yang 

diperoleh langsung oleh peneliti untuk pertama kalinya untuk tujuan 

penelitian. Data primer akan didapatkan dengan beberapa cara yaitu sebagai 

berikut: 

a. Metode Survei dengan Kuesioner 

Menurut (Sekaran & Bougie, 2016, hal. 142), kuesioner merupakan: 

A questionnaires is a preformulated written set of questions to 

which respondents record their answers, usually within rather closely 

defined alternatives. 

 

Berdasarkan penjelasan diatas, kuesioner merupakan kumpulan 

pertanyaan tertulis yang sudah diformulakan sebelumnya, dimana 

responden akan menjawab pertanyaannya dan akan menghasilkan 

jawaban alternatif yang jelas. 

Menurut (Sekaran & Bougie, 2016) terdapat dua cara untuk 

menentukan metode penentuan sampel yaitu Probability Sampling 

dan Non-Probability Sampling. 

1. Probability Sampling 

Menurut (Sekaran & Bougie, 2016, hal. 242) 

“When elements in the population have a known nonzero 

chance of being chosen as subjects in the sample. 

Pengertian dari teori bahwa Probabality Sampling adalah teknik 

dimana elemen di dalam populasi sudah pasti, mempunyai kepastian 

akan dipilih sebagai subjek di dalam sampel. Terdapat empat metode 

dalam Probability Sampling di antaranya: 
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a) Simple Random Sampling 

Menurut (Sekaran & Bougie, 2016, hal. 242), Simple Random 

Sampling adalah proses pengambilan sample dengan memberikan 

peluang yang sama dan adanya kesetaraan pada setiap anggota 

populasi untuk menjadi anggota sample. 

b) Systematic Sampling 

Menurut (Sekaran & Bougie, 2016, hal. 243), Systematic Sampling 

adalah metode yang digunakan dengan memilih secara acak elemen 

dari populasi antara 1 dan n lalu dipilih nomor berikutnya dengan 

jarak yang sama. 

c) Stratified Random Sampling 

Menurut (Sekaran & Bougie, 2016, hal. 244), Metode ini dilakukan 

dengan melibatkan proses stratifikasi atau segregasi lalu 

menggunakan metode simple random sampling ataupun systematic 

sampling. 

d) Cluster Sampling 

Menurut (Sekaran & Bougie, 2016, hal. 246), Cluster Sampling 

adalah metode dengan cara mengelompokkan sampel ke dalam unit-

unit sampel tetapi hanya dengan karakteristik elemen-elemen 

antarkelompok unit homogen. 

2. Non-Probability Sampling 

Menurut (Sekaran & Bougie, 2016, hal. 247) 

The elements in nonprobability design do not have any 

probabilities attached to their being chosen as sample subjects. 
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Dalam teori ini menjelaskan bahwa non-probability sampling adalah 

elemen-elemen di dalam bentuk ketidakmungkinannya tidak 

memiliki kemungkinan-kemungkinan yang ada, semuanya 

tergantung dengan orang yang dipilih sebagai sampel dari subyek 

atau dengan arti lain teknik pengambilannya adalah dengan diambil 

secara acak dengan tidak mengetahui subyeknya. Dalam Non-

probability Sampling terdapat dua metode yaitu: 

a) Convenience Sampling 

Menurut (Sekaran & Bougie, 2016, hal. 247), metode yang 

dilakukan dengan memilih sampel dari elemen populasi yang 

datanya mudah diperoleh. Elemen populasi yang dipilih tidak 

terbatas, seorang peneliti memiliki kebebasan memilih sampel yang 

paling cepat atau murah. 

b) Purposive Sampling 

Menurut (Sekaran & Bougie, 2016, hal. 248), pemilihan sampel 

berdasarkan pertimbangan, umumnya disesuaikan dengan tujuan 

penelitian. 

Jenis kuesioner yang akan digunakan oleh Pucuk Labu Restaurant 

adalah personally administered questionnaires dengan teknik 

pengumpulan sampel Nonprobability Sampling dengan metode 

Convenience Sampling. 

Menurut (Sekaran & Bougie, 2016, hal. 264), untuk pengukuran 

sampel idealnya adalah: 

In multivariate research (including multiple regression 

analyses), the sample size should be several times (preferably ten times 

or more) as large as the number of variables in the study. 
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yaitu di dalam penelitian yang multivariasi, ukuran sampel harus 

beberapa kali dengan minimal 10 kali atau lebih dari variable dari 

studi. Jadi misalkan dalam kuesioner ada sebanyak 35 pertanyaan, 

maka yang dibutuhkan adalah sebanyak 350 responden. 

b.  Observasi 

Menurut (Sekaran & Bougie, 2016, hal. 127), observasi 

merupakan: 

Observation concerns the planned watching, recording, 

analysis, and interpretation of behavior, actions, or events. 

Berdasarkan data di atas, observasi berarti pengamatan yang 

dilakukan dalam sebuah penelitian yang menyangkut menonton, 

merekam, melakukan analisis dan interpretasi perilaku, tindakan, 

atau peristiwa. Observasi ini menggunakan observasi tidak 

terkontrol karena penelitian ini dilakukan tanpa memanipulasi 

situasi dan dengan mengamati perilaku dalam suatu lingkungan. 

c. Uji Validitas dan Reliabilitas 

Menurut (Sekaran & Bougie, 2016, hal. 220), validitas adalah 

A test of how well an instrument that is developed 

measures the particular concept it is intended to measure. 

Sebuah uji dari seberapa baik sebuah instrumen yang dikembangkan 

mengukur konsep tertentu yang dimaksudkan untuk dapat diukur.  

Menurut (Sekaran & Bougie, 2016, hal. 223), reliability adalah 

The reliability of a measure indicates the extent to which it is 

without bias (error free) and hence ensures consistent measurement 

across time and across the various items in the instruments. 
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Dimana reliabilitas adalah dari sebuah pengukuran yang 

mengindikasikan dimana tidak ada yang bias dan maka dari itu 

reliabilitas juga memastikan pengukuran yang konsisten melampaui 

waktu dan instrumen. 

2.  Data Sekunder 

Menurut (Sekaran & Bougie, 2016, hal. 37), data sekunder adalah 

Data that have been collected by others for another 

purpose than the purpose of the current study. 

Data yang dikumpulkan untuk penelitian dengan bertujuan lain 

selain tujuan studi yang sedang dilakukan. Biasanya data-data 

sekunder berupa sumber-sumber data yang berbentuk buletin 

statistik, publikasi yang dibuat oleh pemerintah, informasi yang 

sudah dipublikasi atau yang belum dipublikasi yang tersedia dalam 

organisasi maupun diluar organisasi, situs web, dan juga internet. 

Adapun beberapa data sekunder yang digunakan penulis dalam 

melakukan studi kelayak bisnis ini yaitu: 

a. Publikasi Kementerian Pariwisata 

Dengan bantuan publikasi dari Kementrian Pariwisata, penulis dapat 

mendapatkan informasi-informasi tentang pariwisata-pariwisata di 

Indonesia terbaru yang dapat diakses melalui situs web dan berupa 

artikel. 

b. Internet dan Situs Web 

Semua yang penulis lakukan di Internet adalah untuk mendapatkan 

informasi-informasi pendukung seperti berita-berita sebagai 

pendukung studi kelayakan bisnis ini. Lalu mendapatkan data-data 
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dari Badan Pusat Statistik yang digunakan untuk mengumpulkan 

informasi-informasi yang berupa statistik. 

c. Kepustakaan 

Teori-teori yang digunakan penulis adalah teori yang berada di 

dalam buku seputar karya ilmiah, dan data-data yang dikumpulkan 

berasal dari seputar industri Pariwisata. 

d. Referensi 

Menggunakan karya ilmiah yang sudah ada sebagai referensi dalam 

pembuatan studi kelayakan bisnis. 

D. Tinjauan Konseptual Mengenai Bisnis Terkait 

1. Pariwisata 

      Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 

2009, Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung 

berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, 

pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Sedangkan wisata 

sendiri adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau 

sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan 

rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik 

wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. 

2. Industri Pariwisata 

      Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 

2009 Pasal 1, Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata 

yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/ atau jasa 

bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata. 
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3. Wisata Kuliner 

      Menurut Asosiasi Pariwisata Kuliner Internasional (International 

Culinary Tourism Association/ICTA) wisata kuliner merupakan suatu 

pencarian pengalaman wisata kuliner unik dan memberi kenangan. 

Sebuah pengalaman wisata kuliner yang dapat dibawa dan dirasakan di 

rumah. 

4. Makanan Tradisional 

Menurut (Issues, Management, Regional, & Product, 2014), 

makanan tradisional merupakan: 

Traditional food is one of its most attractive elements as far as tourism 

is concerned, as it can not only be the main attractor for special interest tourism 

(gourmet or culinary tourism), but it also adds to the special and authentic 

character of the place.  

Makanan tradisional adalah salah satu elemen paling menarik dalam 

pariwisata, karena tidak hanya menjadi penarik utama pariwisata, tetapi 

juga menambah karakter khusus dan otentik dari tempat itu. 

5. Restoran 

Menurut (Walker, 2017, hal. 268), restoran merupakan: 

Restaurants are vital part of our everyday lifestyles: because we are a 

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

eat and drink. 

 

Berdasarkan teori di atas, penulis menyimpulkan bahwa restoran 

merupakan hal penting yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan 

manusia dan telah menjadi gaya hidup. Manusia bahkan bisa 

mengunjungi restoran beberapa kali dalam seminggu baik untuk 

bersosialisasi maupun untuk makan dan minum. 

  



 

19 
 

6. Klasifikasi Restoran  

Menurut (Walker, 2011, hal. 30–58), terdapat beberapa klasifikasi 

restoran yang terdiri dari: 

a.  Sandwich Shops 

Sandwich Shops merupakan tipe restoran yang sangat simple. 

Menu yang disediakan biasanya berupa sandwich dengan 

beberapa pilihan roti, topping dan filling, sup, serta minuman 

panas maupun dingin. Tipe restoran ini biasanya juga tidak 

memiliki ukuran yang tidak besar dan memiliki sedikit atau 

bahkan tidak ada tempat duduk. Contoh: Subway. 

b. Quick-Service Restaurants 

Quick-Service Restaurants merupakan restoran yang 

menyediakan menu yang terbatas seperti burger, ayam goreng, 

tacos, burritos, hotdogs, kentang goreng, gyros dan masih 

banyak lagi. Para tamu memesan makanan di counter kasir yang 

disediakan dengan menu simple yang berisi gambar dan harga. 

Kemudian, para tamu akan melayani diri sendiri mulai dari 

mengambil makanan di counter, mengambil minuman ataupun 

bumbu tambahan lainnya seperti saus sambal dan tomat sampai 

dengan selesai makan. Contoh: McDonalds. 

c. Quick Casual Restaurants 

Quick Casual Restaurants merupakan tipe restoran yang berada 

di antara tipe restoran quick-service dan casual. Biasanya, tipe 

restoran ini menggunakan bahan baku yang lebih berkualitas 
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dari tipe restoran quick service, membuat makanan sesuai 

dengan pesanan dan memiliki dekorasi restoran yang cukup 

menarik. Contoh: Pizza Hut. 

d. Family Restaurant 

Family Restaurant merupakan restoran yang bersifat tidak 

formal serta menyediakan varian menu yang bisa diterima semua 

kalangan mulai dari anak-anak hingga orang tua. Biasanya, 

restoran tipe ini berlokasi di pinggiran kota atau memiliki akses 

yang mudah untuk pergi ke pinggiran kota. Pelayanannya pun 

cukup sederhana sehingga bersifat santai. Contoh: Collage All 

Day Dining Jakarta. 

e. Casual Restaurants 

Casual Restaurants sangat terkenal karena tipe restoran ini 

selalu mengikuti perkembangan trend dan gaya hidup. Tipe 

restoran ini biasanya memiliki menu-menu spesial dan dekorasi 

yang nyaman. Contoh: Chili’s. 

f. Fine-Dining Restaurants 

Fine-Dining Restaurants merupakan restoran yang 

menyediakan menu makanan dan minuman yang berkualitas 

tinggi dengan pelayanan yang bersifat formal dan sangat 

memperhatikan Standard Operating Procedure (SOP). Suasana 

yang ada pada fine-dining restaurants juga elegan mulai dari 

dekorasi hingga iringan musik dan harga makanan dan minuman 

di restoran tipe ini juga relatif mahal. Umumnya finedining 
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restaurants memiliki paling sedikit 15 macam atau lebih 

hidangan utama. Contoh: METIS, Petitenget, Bali. 

g. Steakhouses 

Restoran jenis ini menyediakan makanan khusus steak, sesuai 

dengan klasifikasinya yaitu “steakhouses”. Jadi, menu yang 

dimiliki juga cukup terbatas. Namun, biasanya steakhouses juga 

menyediakan menu makanan dengan harga yang lebih murah 

seperti ayam dan ikan untuk menarik lebih banyak pelanggan. 

Contoh: Abuba Steak. 

h. Seafood Restaurants 

Seafood Restaurants merupakan restoran yang menyediakan 

menu khusus hidangan laut. Restoran tipe ini menyediakan 

berbagai macam hidangan laut seperti ikan, cumi-cumi, udang, 

kerang dan kepiting. Contoh: Bandar Djakarta. 

i. Ethnic Restaurant 

Ethnic restaurant merupakan restoran yang menyediakan menu 

makanan yang spesifik berdasarkan suatu wilayah tertentu 

seperti restoran yang menyediakan makanan dari negara 

meksiko, italia, china dan lain sebagainya. Contoh: Ta’al. 

j. Theme Restaurants 

Theme Restaurants umumnya menyediakan menu yang terbatas 

namun memiliki suasana restoran yang mengusung suatu tema 

tertentu sehingga dapat memberikan suatu pengalaman yang 
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unik kepada pelanggannya serta memiliki tujuan untuk membuat 

pelanggan terpukau. Contoh: Nannys Pavillon. 

k. Coffee Shops 

Coffeehouses atau coffee shops merupakan tipe restoran yang 

menyediakan berbagai macam minuman berbahan dasar kopi 

dan the dan juga sedikit makanan seperti sandwich, kue-kue 

manis dan menu simple lainnya. Coffee shops biasanya juga 

memiliki desain interior yang nyaman serta dilengkapi dengan 

fasilitas penunjang kenyamanan tamu seperti Wi-Fi dan stop 

kontak. Contoh: Starbucks. 

l. Chef-Owned Restaurants 

Chef-Owned restaurant merupakan restoran yang dimiliki oleh 

seorang chef. Tipe restoran ini memiliki keuntungan dimana 

mempunyai person in charge yang sangat berpengalaman yaitu 

pemiliknya sendiri sehingga dapat meminimalisir terjadinya 

kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi. Contoh: Aunti 

Anne’s. 

m. Centralized Home Delivery Restaurants. 

Centralized Home Delivery Restaurants merupakan restoran 

yang menyediakan layanan pesan antar sebagai pelayanan 

utamanya. Pemesanan pada tipe restoran ini dapat dilakukan 

melalui telephone maupun internet seperti aplikasi ataupun 

website resmi restoran tersebut, kemudian setelah mendapat 

semua informasi mengenai pesanan serta alamat pelanggan, 
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kurir dari restoran tersebut akan langsung mengantarkan 

pesanannya. Contoh: PHD. 

7. Klasifikasi Layanan 

      Menurut (Brown, 2015, hal. 135), klasifikasi layanan dibagi menjadi 

enam yaitu: 

a. Russian Service 

Pelayanan jenis ini merupakan jenis layanan yang paling formal, 

juga dikenal dengan European, Continental, Formal Service. Semua 

makanan disajikan oleh semua pelayan yang sudah terlatih dan 

sangat memperhatikan standart operating procedure. 

b. French Service 

French Service atau biasa dikenal dengan Cart Service merupakan 

layanan makanan lain yang sangat formal dimana makanan diantar 

ke meja tamu menggunakan guerdon. Kemudian makanan dimasak 

dengan pemanas kecil oleh chef de rang (chief or experienced 

waiter).  

c. English Service 

Pada English Service, pelayanan mengantar semua makanan ke meja 

tamu, kemudian membersihkan meja pada waktu yang tepat. 

d. American Service 

Pada jenis pelayanan ini, makanan telah diporsikan di dapur dan 

disajikan di atas piring, kemudian baru dihidangkan ke meja tamu. 

American service cocok untuk ruang yang lebih kecil, sehingga 

pelayanan yang diberikan cepat dan makanan masih panas. 
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e. Family Service 

Pada Family Service memungkinkan tamu untuk mengambil 

makanan sendiri dari serving plates yang dibawa oleh pelayanan ke 

meja dan memberikan hidangan tersebut pada tamu lain secara 

berlawanan arah jarum jam. Hidangan penutup disajikan dengan 

porsi terpisah antartamu. 

f. Buffet Service 

Buffet Service merupakan jenis layanan dimana tamu dapat 

mengambil berbagai macam makanan yang telah disediakan dan 

diletakkan di atas meja besar pada beberapa stasiun di suatu restoran 

yang kemudian dibawa kembali menuju mejanya. 

8. Pengertian Menu 

      Menurut (Walker, 2017, hal. 114), menu merupakan: 

The menu is the heart of any restaurant; it showcases everything 

you have to offer for food and beverages. 

Menu adalah jantung dari setiap restoran dimana menampilkan semua 

produk makanan dan minuman yang ditawarkan kepada tamu. 

9. Klasifikasi Menu 

      Menurut (Walker, 2017, hal. 133), menu diklasifikasi menjadi enam 

jenis, yakni: 

a. A la carte Menu 

Menu jenis ini memuat daftar makanan dengan harganya tersendiri. 
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b. Table D’Hote Menus 

Menu jenis ini menawarkan sekumpulan makanan yang sudah 

ditetapkan dengan harga yang sudah ditetapkan pula. Menu jenis ini 

paling sering digunakan di hotel dan negara Eropa. 

c. Du jour Menus 

Menu jenis ini menawarkan makanan yang hanya disediakan pada 

hari itu saja. 

d. Tourist Menus 

Menu yang digunakan untuk menarik perhatian para turis. 

Umumnya menu ini memiliki harga yang tidak mahal, dan dapat 

menggambarkan rasa dari daerah tersebut yang cocok dengan turis. 

e. California Menus 

Menu yang menawarkan konsumen untuk dapat memesan berbagai 

jenis makanan (breakfast, lunch, dinner) yang tertulis di menu pada 

waktu kapan saja dalam satu hari. 

f. Cyclical Menus 

Menu ini merupakan jenis menu yang menawarkan makanan dan 

minuman secara berulang dalam periode waktu tertentu. 

10. Trend dalam Bisnis Restoran 

      Menurut (Walker, 2017, hal. 295–296), membagi menjadi tujuh 

trend dalam bisnis restoran, yakni: 
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a. Social Media 

Pemasaran menggunakan media sosial terus berkembang dan 

berubah, begitu juga dengan pemasaran bisnis restoran sehingga 

banyak restoran menggunakan media sosial sebagai kunci dari 

strategi pemasarannya. 

b. Sustainability and Local Foods 

Konsumen semakin sadar akan darimana makanan berasal dan 

memperkenalkan makanan lokal dalam menu merupakan salah satu 

cara yang baik bagi restoran untuk menggunakan tren makanan 

tersebut dan membantu memperkenalkan produk olahan lokal. 

c. Concerns Over Public Health 

Dewasa ini, restoran sedang ditekan untuk membuat makanan yang 

lebih sehat menggunakan bahan-bahan alami, porsi yang lebih 

sedikit, dan pilihan makanan organik. 

d. Environmental Responsibility 

Dalam menangani perubahan pada sikap dan permintaan konsumen 

untuk menciptakan keberlangsungan lingkungan, restoran juga 

dapat berperan menjaga keberlangsungan lingkungan dengan 

mengurangi sampah makanan. 

e. Global Menus 

Akhir-akhir ini makanan khas etnik semakin menuju kepada 

makanan yang biasa, sehingga biasanya restoran akan menawarkan 

masakan penggabungan, gastronomi molekul; perpaduan antara 
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makanan otentik lokal, regional dan global; bumbu; dan cara 

memasak. 

f. Locally Sourced Food 

Dari mulai daging dan makanan laut, restoran lebih sering membeli 

dari petani nelayan lokal dimana akan membantu keberlangsungan 

dari kualitas produk tersebut. 

g. Healthful Kids ‘Meals 

Restoran tidak hanya membuat makanan yang sehat bagi anak-anak, 

namun juga menggugah selera dan berpenampilan menarik. 

Sekarang ini menu anak-anak memiliki kandungan protein yang 

tinggi, buah warna-warni, sayur-sayuran, whole grains, bumbu 

ringan, dan saus. 

      Pucuk Labu Restaurant merupakan restoran yang menggunakan konsep 

family restaurant, dimana merupakan restoran yang bersifat tidak formal 

dan menyediakan varian menu yang bisa diterima semua kalangan mulai 

dari anak-anak hingga orang tua. Selain itu Pucuk Labu Restaurant juga 

akan membudidayakan tanaman pucuk labu itu sendiri dan akan digunakan 

untuk membuat masakan. 

      Pucuk Labu Restaurant akan menjual menu utama Indonesia, yaitu 

masakan tradisional dari destinasi wisata kuliner seperti kota Bandung dan 

lainnya. Jenis menu yang digunakan adalah perpaduan antara a la carte dan 

table d’hote menus, dimana menu berisikan nama makanan dan harga untuk 

setiap porsinya serta berisikan paket-paket makanan dan minuman. 

 


