
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Gagasan Awal 

      Saat ini Indonesia menduduki peringkat keempat berdasarkan jumlah 

penduduknya. Indonesia memiliki jumlah penduduk sebanyak 

261.890.900 jiwa. Berikut ini adalah Jumlah Penduduk Indonesia yang 

diurutkan berdasarkan Provinsi tahun 2018. 

TABEL 1 

Jumlah Penduduk Indonesia Berdasarkan Provinsi 2018 

Urutan Provinsi Jumlah Penduduk Persentasi 

1 Jawa Barat 48.037.600 jiwa 18,3% 

2 Jawa Timur 39.293.000 jiwa 15,0% 

3 Jawa Tengah 34.257.900 jiwa 13,1% 

4 Sumatera Utara 14.262.100 jiwa 5,4% 

5 Banten 12.448.200 jiwa 4,8% 

6 DKI Jakarta 10.374.200 jiwa 4,0% 

7 Sulawesi Selatan 8.690.300 jiwa 3,3% 

8 Lampung 8.289.600 jiwa 3,2% 

9 Sumatera Selatan 8.267.000 jiwa 3,2% 

10 Riau 6.657.900 jiwa 2,5% 

11 Sumatera Barat 5.321.500 jiwa 2,0% 

12 Nusa Tenggara Timur 5.287.300 jiwa 2,0% 

13 Aceh 5.189.500 jiwa 2,0% 

14 Nusa Tenggara Barat 4.955.600 jiwa 1,9% 

15 Kalimantan Barat 4.932.500 jiwa 1,9% 

16 Bali 4.246.500 jiwa 1,6% 

17 Kalimantan Selatan 4.119.800 jiwa 1,6% 

18 DI Yogyakarta 3.762.200 jiwa 1,4% 

19 Kalimantan Timur 3.575.400 jiwa 1,4% 

20 Jambi 3.515.000 jiwa 1,3% 

21 Papua 3.265.200 jiwa 1,2% 

22 Sulawesi Tengah 2.966.300 jiwa 1,1% 

23 Kalimantan Tengah 2.605.300 jiwa 1,0% 

24 Sulawesi Tenggara 2.602.400 jiwa 1,0% 

25 Sulawesi Utara 2.461.000 jiwa 0,9% 
Sumber: Data Jumlah Penduduk Indonesia dikutip dari Statistik Indonesia 2018, Badan 

Pusat Statistik (BPS) Indonesia. 

 



 

 

TABEL 1 

Jumlah Penduduk Indonesia Berdasarkan Provinsi 2018 

         (Lanjutan) 

26 Kepulauan Riau 2.082.700 jiwa 0,8% 

27 Bengkulu 1.934.300 jiwa 0,7% 

28 Maluku 1.744.700 jiwa 0,7% 

29 Kepulauan Bangka Belitung 1.430.900 jiwa 0,5% 

30 Sulawesi Barat 1.331.000 jiwa 0,5% 

31 Maluku Utara 1.209.300 jiwa 0,5% 

32 Gorontalo 1.168.200 jiwa 0,4% 

33 Papua Barat 915.400 jiwa 0,3% 

34 Kalimantan Utara 691.100 jiwa 0,3% 

 Total 261.890.900 jiwa 100% 
Sumber: Data Jumlah Penduduk Indonesia dikutip dari Statistik Indonesia 2018, Badan 

Pusat Statistik (BPS) Indonesia. 

Laju pertumbuhan penduduk di Indonesia terbilang cukup tinggi 

dibangingkan negara lain. Salah satu daerah di Indonesia yang memiliki 

laju pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi adalah DKI Jakarta. Pada 

tahun 2019, diproyeksikan bahwa jumlah penduduk DKI Jakarta akan 

mencapai 10,5 juta jiwa. 

GAMBAR 1 

Proyeksi Jumlah Penduduk DKI Jakarta pada Tahun 2019 

Berdasarkan Gender dan Usia 

 

 
Sumber : BPS DKI Jakarta 2019 

      Dengan semakin bertumbuhnya jumlah penduduk, maka kebutuhan 

utama seperti makanan dan minuman juga akan meningkat. Hal ini 



 

 

terbukti bahwa beberapa tahun ini, bisnis makanan dan minuman 

berkembang sangat pesat di Indonesia khususnya DKI Jakarta. Berikut 

merupakan tabel mengenai PDRB menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-

2018: 

TABEL 2 

PDRB DKI Jakarta Menurut Lapangan Usaha 2016-2018 

Lapangan Usaha 2016 2017 2018 

Pertanian, Peternakan, dan 

Perburuan 

1.985.830 2.051.397 2.125.461 

Industri Pengolahan 290.775.892 317.549.426 341.719.791 

Transportasi dan 

Pergudangan 

76.598.597 85.669.283 94.142.442 

Akomodasi dan Makan 

Minum 

108.895.786 116.568.312 124.334.941 

Real Estat 133.854.878 145.709.477 157.411.863 

Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta 2019 

      Dapat dilihat di tabel bahwa bisnis makanan dan minuman semakin 

meningkat tiap tahunnya. Oleh karena itu, terciptalah suatu ide bisnis 

untuk membuat sebuah kafe dengan cara penyajian minuman yang unik 

dan tentunya dengan desain kafe yang menarik. Vco.ffee berfokus pada 

minuman seperti kopi, cokelat, red velvet yang disajikan baik dingin 

maupun panas. Penyajian minuman Vco.ffee tergolong unik karena di kafe 

ini, pengunjung minum bukan dari gelas ataupun cangkir, namun dari 

wadah yang terbuat dari cone es krim yang bisa dimakan. Vco.ffee juga 

menyediakan makanan ringan berupa kentang goreng, muffin, kue, dan 

lainnya. 

      Inovasi baru yang dilakukan Vco.ffee diharapkan juga dapat 

membantu dalam mengurangi sampah plastik. Jika biasanya kafe dan 



 

 

restoran lain menggunakan wadah plastik untuk minuman, maka Vco.ffee 

memiliki solusi dengan penggunaan cone es krim. 

      Vco.ffee berlokasi di daerah Jakarta Utara tepatnya di Pantai Indah 

Kapuk, karena saat ini bisnis makanan dan minuman di Pantai Indah 

Kapuk sudah berkembang dan memiliki prospek yang baik di masa 

mendatang. Target pasar dari Vco.ffee yaitu antara usia 17 tahun sampai 

55 tahun. Semua bisa menikmati minuman di Vco.ffee, karena Vco.ffee 

menyediakan minuman baik coffee dan non-coffee. 

      Diharapkan semua pengunjung yang datang ke Vco.ffee dapat merasa 

nyaman dan menikmati produk yang disajikan. Vco.ffee juga menyediakan 

beberapa spot menarik untuk para pengunjung berfoto bersama dengan 

teman maupun keluarga. Semoga para pengunjung tidak hanya datang 

untuk makan dan minum, namun juga memiliki kenangan dan momen 

yang indah saat berada di Vco.ffee. 

B. Tujuan Studi Kelayakan Bisnis 

      Menurut Talloo (2007, hal. 23), studi kelayakan bisnis adalah suatu 

kegiatan yang mempelajari secara mendalam mengenai suatu kegiatan atau 

usaha yang akan dijalankan, dalam rangka menentukan layak atau 

tidaknya suatu kegiatan usaha dijalankan sehingga seorang entrepreneur 

tidak perlu membuang-buang waktu, tenaga, dan biaya untuk suatu 

kegiatan yang tidak layak. 

      Vco.ffee memiliki tujuan utama (major objectives) sebagai berikut: 

1. Mengetahui kelayakan suatu usaha dengan menganalisis aspek pasar, 

finansial, operasional, dan organisasi. 



 

 

2. Mengetahui hambatan dan risiko yang mungkin dihadapi. 

3. Memberikan gambaran kepada investor yang akan menanamkan modal. 

4. Memiliki proyeksi keuangan sebagai target memperoleh keuntungan. 

C. Metodologi 

      Vco.ffee membutuhkan data untuk mendukung studi kelayakan bisnis 

agar menghasilkan suatu kesimpulan mengenai layak atau tidaknya bisnis 

ini dijalankan. Terdapat beberapa metode untuk mengumpulkan data, 

diantaranya: 

1. Data Primer 

Menurut Sekaran dan Bougie (2016, hal. 38), data primer adalah: 

Primary data refers to information that the researcher gathers 

first hand through instruments such as surveys, focus groups or 

observation. 

Artinya adalah data primer merupakan informasi yang diperoleh 

langsung dari sumber pertama melalui survei, grup fokus, atau 

observasi. Vco.ffee mendapatkan data primer melalui: 

a. Kuesioner 

Menurut Sekaran dan Bougie (2016, hal. 142), kuesioner adalah: 

A questionnaire is a pre-formulated written set of 

questions to which respondents record their answers, 

usually within rather closely defined alternatives. 

Artinya adalah susunan pertanyaan tertulis yang diberikan kepada 

responden, biasanya responden menjawab dengan alternatif yang 

paling dekat. Pertanyaan kuesioner dibagi menjadi tiga bagian 

yaitu data responden, keadaan pasar, dan baur pemasaran. Tujuan 

pengambilan data menggunakan kuesioner adalah untuk 



 

 

mengetahui minat responden terhadap Vco.ffee melalui pertanyaan 

yang berhubungan dengan penelitian. Vco.ffee akan menyebarkan 

kuesioner kepada target pasar dari Vco.ffee yaitu orang-orang yang 

berusia sekitar 17-55 tahun dan merupakan pengunjung Pantai 

Indah Kapuk. Vco.ffee menggunakan pengumpulan data dengan 

kuesioner karena pengambilan data relatif singkat namun dapat 

mencakup banyak responden. Vco.ffee memiliki indikator 

sebanyak 32 pertanyaan, sehingga kuesioner yang harus disebarkan 

adalah sebanyak 160 kuesioner. 

Menurut Sekaran dan Bougie (2016, hal. 143), ada dua jenis 

kuesioner yaitu: 

1) Personally Administered Questionnaires 

Merupakan kuesioner yang secara langsung disebarkan oleh 

peneliti kepada responden, dan langsung dikumpulkan pada 

saat itu juga. 

2) Mail and Electronic Questionnaires 

Merupakan kuesioner yang disebarkan melalui beberapa media 

seperti email, pos, sosial media, dan lainnya. Biasanya 

kuesioner ini digunakan ketika wilayah yang ingin dijangkau 

cukup luas. 

Menurut Sekaran dan Bougie (2016, hal. 237), sampel adalah 

bagian dari populasi yang terdiri dari beberapa namun tidak 

menyeluruh, hanya elemen dari populasi yang terbentuk menjadi 

sampel. Ada beberapa teknik pengambilan sampel, yaitu: 



 

 

1) Probability Sampling 

Digunakan saat elemen dalam populasi sudah diketahui dan 

memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sampel. 

Teknik penentuan probability sampel terbagi menjadi: 

a) Simple Random Sampling : digunakan saat elemen sudah 

diketahui dan memiliki kesempatan yang sama untuk 

dipilih menjadi sampel. 

b) Systematic Sampling : dengan memilih elemen secara acak 

namun dengan jarak antar elemen yang sama. 

c) Stratified Random Sampling : dilakukan proses statifikasi 

dan memilih secara acak sampel dari setiap tingkatan. 

d) Cluster Sampling : dengan membagi target populasi 

menjadi kelompok sampel yang memiliki karakteristik 

sama atau homogen. 

2) Non-probability Sampling 

Digunakan saat elemen dalam populasi tidak diketahui 

jumlahnya secara pasti, sehingga tidak memiliki kesempatan 

yang sama untuk dipilih menjadi sampel. Teknik penentuannya 

terbagi menjadi: 

a) Convenience Sampling : metode pemilihan sampel secara 

bebas dalam suatu populasi dengan mendapatkan data yang 

diinginkan secara mudah dan cepat. 

b) Purposive Sampling : membatasi sampel tertentu untuk 

mencapai tujuan penelitian. 



 

 

Vco.ffee menggunakan jenis kuesioner mail and electronic 

questionnaires dengan pengumpulan sampel secara nonprobability 

sampling menggunakan metode convenience sampling.  

b. Observasi 

Menurut Sekaran dan Bougie (2016, hal. 127), observasi adalah 

kegiatan mengawasi, merekam, menganalisis, dan menginterpretasi 

suatu perilaku, tindakan, atau event. Vco.ffee melakukan observasi 

untuk mendapatkan data mengenai pesaing, kondisi lingkungan, 

dan perilaku konsumen di daerah Pantai Indah Kapuk. 

Selain itu, observasi juga merupakan tindakan mencari informasi 

mengenai luas tempat usaha, harga sewa, biaya peralatan dan 

perlengkapan yang dibutuhkan. Vco.ffee melakukan observasi 

dengan mencari informasi mengenai harga sewa ruko per tahun 

dan luas ruko.  

2. Data Sekunder 

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

data yang telah tersedia sehingga peneliti tidak perlu mengumpulkan 

data sendiri. Data sekunder merupakan data yang bisa didapat dari 

perpustakaan, badan pusat statistik, jurnal, dan lainnya. Vco.ffee 

mendapat data sekunder dari badan pusat statistik berupa data 

mengenai jumlah penduduk indonesia berdasarkan provinsi tahun 2018 

dan data mengenai jumlah penduduk DKI Jakarta pada tahun 2019 

menurut usia dan gender. Selain itu, teori yang digunakan oleh 

Vco.ffee juga didapatkan dari buku di perpustakaan. 



 

 

D. Tinjauan Konseptual Mengenai Bisnis Terkait 

1. Pengertian Pariwisata 

Menurut Walker (2017, hal. 399), pariwisata adalah suatu industri 

yang dinamis, berkembang, dan merupakan industri terbesar di dunia, 

dimana semua komponen yang terkait ditempatkan dibawah satu 

payung, antara lain: pariwisata, perjalanan, penginapan, konvensi, 

pameran, pertemuan, kegiatan, restoran, layanan, acara, dan rekreasi. 

Pariwisata memainkan peran mendasar dalam membingkai berbagai 

layanan yang dilakukan oleh semua industri yang bergerak dalam 

bidang jasa. 

2. Pengertian Restoran 

Menurut Walker (2017, hal. 268), restoran merupakan bagian penting 

dalam gaya hidup manusia sehari-hari, karena manusia merupakan 

makhluk sosial yang membutuhkan waktu untuk bersosialisasi, sama 

seperti makan dan minum. Restoran menawarkan tempat untuk 

bersantai bersama keluarga, teman, kolega, dan rekan bisnis serta 

untuk memulihkan tenaga dan pikiran sebelum melakukan aktivitas 

selanjutnya. 

3. Jenis-Jenis Restoran 

Menurut Walker (2014), jenis restoran terbagi menjadi: 

a. Full Service Restaurant 

1) Fine Dining Restaurant : restoran dengan menu, peralatan yang 

lengkap. Makanan dan minuman yang disajikan terlihat mahal 



 

 

dan elegan. Target pasarnya adalah orang dengan penghasilan 

menengah ke atas. 

2) Celebrity Restaurant : restoran yang dimiliki oleh selebriti. 

Biasanya memiliki ciri khas dari selebriti tersebut bisa dari segi 

makanan maupun dekorasi. 

3) Steak House : restoran yang berfokus pada daging merah 

seperti beef, pork. Namun juga menyediakan daging putih dan 

ikan. 

b. Casual Dining 

1) Family Restaurant : restoran dengan menu yang sederhana dan 

dekorasi yang sederhana juga. Tujuannya adalah untuk 

memuaskan semua konsumen. 

2) Ethnic Restaurant : Restoran yang memiliki menu, tata cara, 

dekorasi khusus yang berhubungan dengan suatu budaya. 

3) Theme Restaurant : restoran dengan tema khusus yang 

menawarkan suasana berbeda dan unik. Tujuannya adalah 

untuk memberikan pengalaman baru kepada konsumen. 

4) Fastfood Restaurant : restoran dengan layanan yang cepat. 

Harga relatif murah dan biasanya memakai layanan self-service. 

5) Bakery Cafe : restoran yang berfokus pada roti. Menu selain 

roti biasanya disediakan namun dengan jumlah yang sedikit. 

Biasanya hanya menyediakan kapasitas kursi yang sedikit atau 

bahkan tidak sama sekali. 

 



 

 

c. Bar and Beverage Operations 

1) Restaurant and Hotel Bars : Tempat yang digunakan oleh tamu 

untuk menghabiskan waktu sambil menikmati cocktail ataupun 

minuman alkohol lainnya. 

2) Nightclubs : usaha yang menyediakan minuman beralkohol, 

dan beroperasi dari malam hingga pagi. Merupakan tempat 

untuk berpesta, dan menari bersama teman. 

3) Coffee Shop : usaha yang menyediakan minuman berbahan 

dasar kopi. Namun juga menyediakan minuman non-caffeine 

dan makanan ringan dalam jumlah yang sedikit. 

Vco.ffee tergolong kedalam jenis usaha Coffee Shop atau yang 

biasa dikenal dengan nama Cafe. 

4. Sejarah Kafe 

Kafe berasal dari bahasa Prancis yaitu cafe yang artinya adalah kopi. 

Di Indonesia dikenal dengan sebutan coffeehouse atau kedai kopi. 

Kopi masuk ke daerah Paris sekitar tahun 1669, diperkenalkan oleh 

utusan Sultan Mohammed IV. Kemudian setelah itu, meminum kopi 

menjadi kebiasaan baru bangsawan Paris. Pada tahun 1672 akhirnya 

kopi dijual secara umum oleh pengusaha muda Armedia sengan harga 

dua penny Inggris untuk satu cangkir. Pada tahun 1714, Jean de la 

Rogue mengatakan tidak ada satupun kota yang tidak memiliki kafe / 

kedai kopi. 

Kemudian Kafe mulai menyebar ke daerah Italia yang dikenal dengan 

sebutan Caffe. Dan pada tahun 1839, mulai muncul istilah lain yaitu 



 

 

Cafetaria yang berarti kedai kopi. Kafe menjadi tempat yang disukai 

banyak orang. Mereka datang ke kafe untuk bersosialisasi dan bertemu 

dengan teman ataupun rekan kerja. Kafe sudah tersebar di seluruh 

dunia dengan istilah yang berbeda-beda. Setiap kafe memiliki 

keunikannya masing-masing. Mayarakat saat ini menjadikan minum 

kopi di kafe sebagai gaya hidup modern. Dan saat ini, kafe tidak hanya 

menjual kopi, namun juga menjual minuman lainnya seperti susu, 

cokelat, bahkan makanan seperti roti dan kue.  

5. Jenis Pelayanan 

Menurut Cousins, Lillicrap, dan Weekes (2014, hal. 17), jenis layanan 

terbagi menjadi: 

a. Table Service : pelanggan akan memesan makanan dimeja, dan 

makanan akan diantar oleh pelayan ke meja pelanggan. 

b. Assisted Service : pelanggan dapat memesan, dan makan di area 

counter. 

c. Self-Service : pelanggan akan melayani dirinya sendiri. Pelanggan 

akan memesan, dan mengambil makanan sendiri tanpa dibantu 

oleh pelayan. 

d. Single Point Service : pelanggan memesan dan membayar makanan 

di counter, kemudian membawa makanan dan minuman yang 

sudah dipesan ke meja yang tersedia. 

e. Specialized Service : makanan dan minuman akan diantar ke 

tempat dimana pelanggan berada. Contohnya adalah room service, 

delivery service. 



 

 

Vco.ffee menggunakan jenis pelayanan Single Point Service dimana 

pelanggan akan memesan dan membayar pesanan di counter, 

kemudian membawa pesanan tersebut ke meja yang tersedia. 

6. Jenis Menu 

Menurut Walker (2013), terdapat 6 jenis menu yaitu:  

a. A la carte menu  

A la carte menu merupakan menu yang berisi mengenai semua 

jenis makanan dan minuman yang disediakan di tempat tersebut 

dan ditawarkan secara individual.  

b. Table d’hote menu  

Table d’hote menu merupakan jenis menu yang banyak digunakan 

di industri hotel. Jenis menu ini terkenal di bagian negara Eropa.  

Menu ini berisi mengenai beberapa pilihan makanan atau minuman 

yang digabungkan dan ditawarkan dalam satu harga.  

c. Du jour menu  

Du jour menu merupakan menu yang berisi mengenai jenis 

makanan atau minuman yang ditawarkan pada hari itu saja. 

Contohnya adalah meal of the day,  soup of the day.  

d. Tourist menu  

Tourist menu merupakan menu yang berisi mengenai makanan atau 

minuman yang dapat menarik perhatian para wisatawan untuk 

mengunjungi tempat tersebut.  

 

 



 

 

e. California menu  

California menu merupakan menu yang banyak digunakan di 

beberapa restoran di California. Menu ini berisi mengenai makanan 

dan minuman yang selalu tersedia dan dapat dipesan oleh tamu 

setiap waktu. 

f. Cyclical menu  

Cyclical menu merupakan menu yang menawarkan jenis makanan 

dan minuman secara berulang dalam periode waktu tertentu. 

Vco.ffee menggunakan jenis menu a la carte. Dimana makanan dan 

minuman dijual secara satuan atau individual. 

7. Kopi 

Menurut Rahardjo (2012), kopi berasal dari Afrika yaitu daerah 

pegunungan Etopia. Konsumsi kopi dunia sekarang ini sebanyak 70% 

dari jenis kopi arabika dan 26% dari jenis kopi robusta. 

a. Kopi Arabika 

Kopi arabika merupakan kopi yang tumbuh di dataran tinggi, 

sekitar 600 sampai 2000 meter diatas permukaan air laut. Kopi 

Arabika memiliki cita rasa yang paling baik dibandingkan dengan 

jenis kopi yang lain. 

b. Kopi Robusta 

Kopi robusta tumbuh di dataran yang lebih rendah dibandingkan 

dengan kopi arabika, sehingga area tanam kopi robusta lebih luas. 

Kopi robusta juga memiliki harga yang lebih murah dibandingkan 



 

 

dengan kopi arabika. Kopi robusta memiliki rasa yang lebih pahit 

dan asam dibandingkan kopi lainnya. 

c. Kopi Luwak 

Merupakan turunan dari kopi arabika dan kopi robusta. 

8. Jenis Minuman Kopi 

Saat ini, minuman kopi memiliki bermacam-macam jenis. Setiap jenis 

memiliki proses pembuatan yang berbeda. Antara lain: 

a. Espresso 

Kopi yang dibuat dengan mengekstraksi biji kopi menggunakan 

uap panas pada tekanan tinggi. 

b. Latte 

Minuman yang terbuat dari campuran espresso dan susu dengan 

perbandingan 1:3. 

c. Cafe Au Lait 

Sejenis dengan Latte, namun minuman ini merupakan campuran 

dari kopi hitam dan susu. 

d. Cappucino 

Minuman yang terbuat dari campuran espresso, susu, krim, dan 

juga bubuk cokelat sebagai toping. 

e. Frappe 

Merupakan minuman espresso yang disajikan secara dingin. 

9. Klasifikasi Mesin Kopi 

Menurut Paul (2013), ada tiga jenis mesin pembuat espresso yaitu: 

 



 

 

a. The Pump Style Espresso Machine 

Mesin yang menggunakan pompa untuk menghasilkan air yang 

akan digunakan untuk membuat kopi. Mesin ini dapat 

menghasilkan kopi dengan jumlah yang banyak dan berkualitas. 

Mesin ini memerlukan perawatan yang sering untuk menghindari 

terjadinya penyumbatan. 

b. The Lever Style Espresso Machine 

Mesin yang menggunakan tuas untuk menciptakan tekanan uap air 

pada biji kopi untuk menghasilkan minuman kopi. Mesin ini 

memiliki sistem manual, sehingga kopi yang dihasilkan dapat 

berubah-ubah tergantung bagaimana cara pengoperasiannya. Mesin 

ini tidak membutuhkan perawatan yang terlalu sering. 

c. Steam Powered Espresso Machine 

Mesin ini mengubah air yang dipanaskan menjadi tekanan uap 

untuk membuat minuman kopi. Kualitas kopi dengan mesin ini 

tidak terlalu baik, karena tekanan yang dihasilkan bisa berubah-

ubah. 

Menurut Paul (2013), ada empat jenis mesin espresso menurut cara 

penggunaannya. 

a. Manual Espresso Machines 

Seluruh pembuatannya dilakukan secara manual oleh seorang 

barista. Dari proses pengukuran, penggilingan, pemadatan, hingga 

proses pembuatan minuman kopi. Mesin ini adalah jenis mesin 

yang paling murah.  



 

 

b. Semi Automatic Machines 

Sebagian proses dilakukan oleh mesin, dan sebagian lagi dilakukan 

oleh barista. Barista akan melakukan pemadatan secara manual, 

dan mengatur temperatur suhu dan tekanan. Sisanya akan 

dilakukan oleh mesin. Mesin ini memiliki harga lebih mahal dari 

mesin manual. 

c. Automatic Machines 

Seluruh proses pembuatan kopi akan dilakukan oleh mesin. Barista 

hanya memasukkan air dan biji kopi untuk diproses. Kopi akan 

diproses secara automatis dengan menekan tombol pilihan. 

d. Super Automatic Machines 

Seluruh pekerjaan akan dilakukan oleh mesin, termasuk 

penghalusan dan pemadatan biji kopi. Mesin kopi ini menghasilkan 

kopi dengan kualitas yang terbaik. Mesin ini memiliki harga yang 

sangat mahal. 

10. Cone 

Cone merupakan makanan sejenis waffle yang dibentuk seperti kerucut. 

Cone pertama kali diciptakan oleh pengusaha es krim di Amerika 

Serikat bernama Marchiony, hal ini disebabkan karena Marchiony 

merasa kesulitan mencuci piring sebagai wadah es krim dimana 

konsumen terus berdatangan. Akhirnya Marchiony mendapat ide untuk 

menciptakan wadah yang bisa dimakan, kemudian hal ini dipatenkan 

dan diperkenalkan ke konsumen pada tahun 1896. 



 

 

Kemudian disusul dengan pengusaha es krim di Manchester, Inggris 

bernama Antonio Valvona yang menemukan mesin pencetak wadah es 

krim berbahan dasar biskuit. Antonia kemudian juga mendapatkan hak 

paten pada penemuannya tersebut. 

Kemudian pada tahun 1904, pada acara World’s Fair di Lousiana, 

seorang pedagang es krim kehabisan piring kertas sebagai wadah es 

krim karena konsumen yang begitu banyak. Lalu seorang penjual 

waffle bernama Ernest Hamwi mendapatkan ide dan menawarkan 

bantuan kepada penjual es krim dengan membentuk waffle jualannya 

menjadi bentuk kerucut untuk dijadikan wadah es krim. Konsumen 

menyukai ide es krim dengan waffle cone tersebut, mulai saat itu, 

penjual es krim lain melakukan hal yang sama sehingga sampai saat ini 

es krim dan cone menjadi satu kesatuan. 

Sesuai sejarah diatas, pada awalnya, cone digunakan sebagai wadah 

untuk es krim. Namun saat ini cone bisa didapatkan dengan mudah di 

Indonesia. Bentuknya pun semakin beragam, ada kerucut dan mangkok 

dengan pilihan warna yang bervariasi. Inovasi cone saat ini semakin 

berkembang, hal ini yang memunculkan ide bagi Vco.ffee untuk 

menggunakan cone sebagai wadah untuk minuman. Bahan untuk 

membuat cone terbilang sederhana yaitu tepung terigu, telur, garam, 

gula, vanili, susu bubuk, mentega dan baking powder.  

 

 

 



 

 

E. Aplikasi Konsep pada Pengembangan Usaha 

      Vco.ffee merupakan sebuah coffeeshop yang menawarkan produk 

minuman baik coffee maupun non-coffee yang disajikan dengan wadah 

berupa cone es krim. Kopi yang digunakan merupakan kopi asli Indonesia 

seperti kopi Aceh Gayo. Vco.ffee merupakan coffeeshop dengan layanan 

berjenis single point service, dimana konsumen dapat memesan dan 

membayar produk melalui counter dan menikmatinya di meja yang 

tersedia. Vco.ffee menawarkan menu ala carte, dimana semua produk 

dijual secara individual dan memiliki harga yang berbeda-beda. Selain itu, 

Vco.ffee juga menyediakan layanan take-away untuk produk makanan. 

       Vco.ffee memiliki dua lantai area makan dengan area counter yang 

terletak di lantai satu, dekat dengan pintu masuk untuk memudahkan 

aktivitas konsumen. Vco.ffee memiliki desain yang modern dengan 

pemilihan warna cokelat untuk memberikan kesan yang nyaman dan 

hangat. Vco.ffee juga menyediakan beberapa spot foto untuk menarik 

konsumen datang dan membeli produk Vco.ffee. Diharapkan, konsumen 

yang datang dapat merasakan suasana yang nyaman serta tertarik untuk 

datang kembali.  

 Vco.ffee akan berlokasi di Ruko Cordoba, Jl. Marina Raya RT.6/RW.2, 

Kamal Muara, Kec. Penjaringan, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus 

Ibukota Jakarta 14470. Vco.ffee memilih lokasi ini karena di lokasi ini 

bisnis makanan dan minuman sedang berkembang, serta sesuai dengan 

target pasar dari Vco.ffee. 


