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BAB I  

PENDAHULUAN  

A. Gagasan Awal  

Industri kuliner merupakan salah satu industri yang paling berkembang pada 

masa kini. Didalam industri kuliner, pelanggan dimanjakan oleh berbagai layanan  

makanan dan minuman yang beragam untuk memenuhi kebutuhan dan 

memuaskan pelanggan itu sendiri. Sektor industri makanan dan minuman 

Indonesia saat ini memiliki potensi pertumbuhan ekonomi yang cukup besar. Hal 

itu terjadi karena sektor makanan dan minuman didukung sumber daya alam 

Indonesia yang berlimpah dan permintaan domestik yang tinggi. Berdasarkan data 

pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) hingga triwulan I 2019, PDB industri 

makanan dan minuman mencapai 6,77%. Angka ini menunjukkan tingkat 

pertumbuhan di atas PDB industri nasional sebesar 5,07%. Sektor makanan dan 

minuman pun berkontribusi sebesar 35,58% terhadap PDB Industri Non Migas dan 

sebesar 6,35% terhadap PDB Nasional.   

  Bisnis kuliner sendiri merupakan jenis usaha yang menguntungkan dan akan 

selalu laris sepanjang masa, alasannya karena makanan maupun minuman adalah 

kebutuhan pokok manusia yang tidak bisa lepas dari setiap manusia. Bisnis kuliner 

juga bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan primer manusia namun juga dinilai 

mampu melengkapi gaya hidup masyarakat masa kini. Menurut Walker (2017, hal. 

48) orang pergi ke restoran untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan yang 

beragam salah satunya untuk makan, makan adalah kebutuhan biologis yang 
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diakomodasi restoran. Restoran dan orang-orang yang bekerja didalamnya juga 

memenuhi banyak keinginan pelanggan lainnya, seperti kebutuhan untuk  

bersosialisasi dan dihibur.   

Berdasarkan data Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) tahun 2018, sektor kuliner 

menyumbang 41,4% dari total produk domestik bruto (PDB) ekonomi kreatif 

Indonesia. Angka tersebut, merupakan angka terbesar dari 16 subsektor yang 

ditangani Bekraf. Bisnis kuliner yang ditawarkan pun memiliki beberapa kategori, 

mulai dari makanan ringan, makanan utama, minuman, hingga hidangan penutup. 

Semua kategori pada bisnis kuliner ini mempunyai potensi yang sangat 

menjanjikan apabila wirausahawan dapat mengolahnya dengan strategi yang tepat.   

TABEL 1  
Jumlah Penduduk Jakarta dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota 

di Provinsi DKI Jakarta 2010, 2016, dan 2017  

No  Kabupaten/Kota  Jumlah penduduk (orang)  
Laju Pertumbuhan 

Penduduk per Tahun (%)  
2010  2016  2017  2016-2017  

1  Kepulauan Seribu  21.414  23.616  23.897  1,19  
2  Jakarta Selatan  2.071.628  2.206.732  2.226.830  0,91  
3  Jakarta Timur  2.705.818  2.868.910  2.892.783  0,83  
4  Jakarta Pusat  895.371  917.754  921.344  0,39  
5  Jakarta Barat  2.292.997  2.496.002  2.528.065  1,28  
6  Jakarta Utara  1.653.178  1.764.614  1.781.316  0,95  

 DKI Jakarta  9.640.406  10.277.628  10.374.235  0,94  

Sumber: Badan Pusat Statistik (2018)  

Berdasarkan data Tabel 1 jumlah penduduk DKI Jakarta tahun 2017 

berdasarkan hasil Sensus Penduduk tahun 2017 sebesar 10.374.235 jiwa dengan 

laju pertumbuhan penduduk per tahun sebesar 0,94%. Jakarta Barat memiliki 
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peringkat kedua tertinggi dengan jumlah penduduk sebesar 2.528.065 jiwa dengan 

laju pertumbuhan penduduk per tahun tertinggi sebesar 1,28%. Dan Jakarta Timur 

memiliki jumlah penduduk tertinggi yaitu sebesar 2.892.783 jiwa dengan laju 

pertumbuhan penduduk per tahun sebesar 0,83%.  

TABEL 2  
Persentase Banyaknya Usaha Penyediaan Makanan dan Minuman menurut Lokasi  

Usaha dan Jenis Usaha Tahun 2017 di Provinsi DKI Jakarta  

Lokasi Usaha  Restoran/Rumah 
Makan  Katering  

Penyedia  
Makan  
Minum  
Lainnya  

Jumlah  

Mall/Pertokoan/Perkantoran  70,58  39,56  65,99  68,51  
Hotel  1,82  0,62  0,67  1,64  

Kawasan Wisata (Obyek 
Wisata)  6,46  0,47  1,87  5,66  

Kawasan Industri  0,83  0,62  0,67  0,80  
Lainnya  20,31  58,72  30,79  23,39  
Jumlah  100  100  100  100  

Sumber: Badan Pusat Statistik (2018)  

    Berdasarkan data Tabel 2 menunjukkan bahwa usaha penyediaan rumah 

makan/restoran di DKI Jakarta terbanyak memilih lokasi untuk membuka 

usahanya di mall/pertokoan/perkantoran.   

TABEL 3  
Persentase Perusahaan/Usaha Restoran/Rumah Makan Berskala Menengah dan Besar 

Provinsi DKI Jakarta Berdasarkan Tahun Mulai Beroperasi  
Tahun Mulai Beroperasi  

1999-2009  Setelah 2009  
35,50  54,44  

    Sumber: Badan Pusat Statistik (2015)  

    Berdasarkan data Tabel 3 menunjukkan bahwa terjadi peningkatan yang cukup 

tinggi yaitu sebesar 18,94% atas pertumbuhan pengoperasian perusahaan/usaha 
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restoran/rumah makan yang terjadi antara tahun 1999 sampai 2009 dan setelah 

2009. Hal ini menunjukkan tren yang positif bagi bisnis kuliner di DKI Jakarta.  

    Menurut Walker (2013, hal. 4), ada beberapa alasan mengapa orang untuk 

memilih masuk kedalam bisnis kuliner yaitu:  

1. Money:  

Restoran dapat dikatakan sebagai sumber pabrik uang yang potensial. Menurut  

National Restaurant Association (NRA), penjualan industri restoran berjumlah   

$580 miliar. Restoran yang sudah tumbuh sukses dapat sangat menguntungkan. 

Hanya sedikit bisnis yang dapat menghasilkan laba sebanyak-banyaknya untuk 

investasi tertentu. Sebuah restoran dengan volume penjualan jutaan dolar per 

tahun dapat menghasilkan laba sebelum pajak $150.000 hingga $200.000 per 

tahun. Tetapi bagi pemilik restoran yang gagal, yang memiliki investasi besar 

dan gaji yang besar, dapat kehilangan ribuan dolar per bulan. Sebagian besar 

restoran dapat menjadi pemenang besar ataupun pecundang besar dalam bisnis.  

2. The potential for a buyout:  

Pemilik restoran yang sukses kemungkinan akan didekati oleh pembeli. 

Sejumlah perusahaan besar membeli restoran, terutama rantai restoran yang 

kecil. Operator sering dibeli dengan harga kira-kira jutaan dolar, 

kadangkadang dengan opsi tetap sebagai presiden dari rantainya sendiri. 

Pemilik independen yang lebih tua dapat memilih untuk menjual dan pensiun.  

3. A place to socialize:  

Restoran adalah tempat pertukaran sosial, memuaskan kebutuhan orang-orang 

dengan kebutuhan tinggi untuk bersosialisasi. Interaksi merupakan kegiatan 
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konstan dan bervariasi. Bagi banyak orang, ada banyak interaksi sosial yang 

bisa melelahkan. Pada hari-hari biasa di Amerika pada tahun 2009, lebih dari 

130 juta orang akan menjadi pelanggan layanan makanan.  

4. Challenge: 

Beberapa bisnis menawarkan lebih banyak tantangan kepada orang yang 

kompetitif. Selalu ada cara baru untuk melayani, dekorasi baru, hidangan baru, 

seseorang yang baru dilatih, dan cara baru dalam pemasaran, promosi, dan 

penjualan.  

5. Habit:  

Setelah seseorang mempelajari keterampilan atau cara hidup tertentu, 

kebiasaan atau habit akan mengambil alih. Kebiasaan merupakan pengondisi 

kehidupan yang kuat, cenderung dapat mengunci orang itu ke dalam gaya 

hidupnya. Sebagai contoh: orang muda yang belajar memasak lalu merasa 

nyaman untuk melakukannya akan menikmati dan mendalami pengalaman 

bisnis restoran dan tetap berada dalam bisnis restoran tanpa secara serius 

mempertimbangkan pilihan lainnya.  

6. A fun lifestyle:  

Orang-orang yang sangat menyukai makanan dan minuman mungkin merasa 

bahwa restoran itu “ada dimana-mana”, atau setidaknya tersedia dengan biaya 

lebih murah. Beberapa orang senang dengan makanan, persiapannya, dan 

layanannya, dan juga bisa menyenangkan untuk menjadi bagian berkelanjutan 

dari hidupnya.  
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7. Too much time on your hands:  

Banyak orang yang sudah pensiun dan memutuskan untuk terjun ke bisnis 

karena mempunyai banyak waktu luang karena restoran memberi mereka 

fleksibilitas, interaksi sosial, dan kesenangan.  

8. Opportunity to express yourself:   

Opportunity to express yourself merupakan kesempatan yang dimiliki oleh 

pemilik restoran dimana pemilik restoran dapat disamakan dengan produsen 

teater. Pemilik restoran itu sendiri menulis skrip, membuat karakter, menyusun 

pengaturan, dan membintangi pertunjukan mereka sendiri dalam hal 

pembangunan konsep bisnis kuliner. Acara ini dapat diakui atau gagal 

disesuaikan dengan bakat dan pengetahuan pemilik restoran dari penonton, dan 

pasar dimana pertunjukan seolah ditujukan.  

Dengan demikian tidak heran bila banyak pengusaha yang tertarik untuk 

mengembangkan bisnisnya di bidang bisnis kuliner. Dan dengan melihat tingginya 

kebutuhan makan dan minum setiap manusia serta melihat potensi bisnis kuliner 

yang cukup besar maka berawal dari ide dan data yang sudah ada, penulis 

mempunyai ide untuk membuka usaha café yang dinamakan Bite & Crunch Waffle 

House.  

TABEL 4 
20 Kecamatan dengan Penduduk Terbanyak di DKI Jakarta Tahun 2014 

No. Kecamatan Jumlah Penduduk 
1. Cipayung 236.661 
2. Kemayoran 245.740 
3. Kembangan 251.750 
4. Tambora 263.869 
5. Ciracas 271.864 
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TABEL 4 
20 Kecamatan dengan Penduduk Terbanyak di DKI Jakarta Tahun 2014 

(Lanjutan) 
6. Kramat Jati 282.347 
7. Pulo Gadung 288.526 
8. Penjaringan 294.650 
9. Pasar Minggu 294.794 
10. Kebayoran Lama 297.563 
11. Jagakarsa 297.702 
12. Jatinegara 307.548 
13. Koja 310.092 
14. Kebon Jeruk 316.479 
15. Kali Deres 380.512 
16. Cilincing 382.251 
17. Tanjung Priok 383.272 
18. Duren Sawit 395.662 
19. Cakung 484.517 
20. Cengkareng 494.660 

Sumber: Badan Pusat Statistik (2015) 

Berdasarkan tabel 4, Cengkareng merupakan kecamatan dengan penduduk 

terbanyak di DKI Jakarta tahun 2014. Untuk itu, Bite & Crunch Waffle House akan 

membuka usahanya di daerah Jakarta Barat, tepatnya di ruko Food City, Green 

Lake City, Jakarta Barat. Alasan penulis memilih lokasi ini sebagai tempat 

membuka usaha Bite & Crunch Waffle House dikarenakan ruko Food City, Green 

Lake City berada di lokasi yang strategis karena dekat dengan kompleks 

perumahan, apartemen, sekolah, dan perkantoran. Ruko Food City juga terletak di 

kecamatan Cengkareng dan berdasarkan tabel 4 memiliki penduduk paling banyak 

di DKI Jakarta. Pada saat ini juga kawasan Green Lake City juga merupakan salah 

satu kawasan perumahan yang terus berkembang dengan terus bertambahnya 

fasilitas-fasilitas lainnya. Bite & Crunch Waffle House merupakan bisnis kuliner 

yang menawarkan menu utama yaitu waffle. Konsep menu waffle yang ditawarkan 
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juga berbeda karena Bite & Crunch Waffle House menawarkan produk waffle 

berupa burger waffle dan variasi yang ditawarkan terinspirasi dari beberapa menu 

makanan nusantara dan mancanegara. Bisnis ini layak untuk dijadikan sebagai 

usaha kuliner baru di Jakarta karena pada zaman sekarang waffle sudah dikenal 

oleh hampir seluruh masyarakat, walaupun demikian belum banyak restoran atau 

café yang khusus menawarkan menu waffle dengan variasi yang beragam. Selain 

itu pada tabel 1 dijelaskan bahwa Jakarta Barat memiliki jumlah penduduk nomor 

dua tertinggi yaitu sebanyak 2.528.065 penduduk dengan laju pertumbuhan 

penduduk tertinggi yaitu 1,28%. Pada tabel 2 juga menunjukkan bahwa persentase 

usaha penyediaan makanan dan minuman menurut lokasi usaha dan jenis usaha 

tertinggi adalah di mall/pertokoan/perkantoran maka dari itu bisnis yang akan 

dibuka di ruko Food City, Green Lake City, Jakarta Barat dikatakan tepat. Jakarta 

Barat juga memiliki tingkat kepadatan penduduk tertinggi dibanding dengan 

daerah di DKI Jakarta lainnya. Pada tabel 3 juga menunjukkan tren positif atas 

pertumbuhan perusahaan/usaha restoran/rumah makan yang signifikan di DKI 

Jakarta. Dengan demikian hal ini akan menjadikan awal yang baik bagi penulis 

untuk membuka usaha Bite & Crunch Waffle House di ruko Food City, Green Lake  

City, Jakarta Barat.  

 

B. Tujuan Studi Kelayakan  

Tujuan dari studi kelayakan bisnis adalah untuk mengetahui dan menganalisis 

apakah usaha bisnis Bite & Crunch Waffle House layak atau tidak layak untuk 

dijalankan.  
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Adapun tujuan utama (major objectives) dari studi kelayakan bisnis Bite & 

Crunch Waffle House yaitu untuk mengetahui apakah bisnis yang akan dijalankan 

dapat dilaksanakan dan berdampak baik yang diukur melalui beberapa aspek yaitu:   

1. Aspek Pasar dan Pemasaran  

Aspek ini bertujuan untuk mengetahui selera dan keinginan masyarakat melalui 

analisis permintaan dan penawaran, mengetahui segmentasi, target, dan posisi 

yang tepat pada pasar sehingga bisnis dapat dijalankan dengan baik.   

2. Aspek Operasional  

Aspek ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas bisnis yang akan dijalankan, 

fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk mendukung jalannya bisnis, 

menganalisis hubungan fungsional antara aktivitas dan fasilitas, perhitungan 

kebutuhan ruang fasilitas, pemilihan lokasi, dan teknologi yang akan digunakan.  

3. Aspek Manajemen & Sumber Daya Manusia  

Aspek ini bertujuan untuk menentukan badan usaha, menentukan jumlah 

sumber daya manusia yang diperlukan, dan menentukan struktur organisasi 

untuk dapat menjalankan bisnis dengan baik.  

4. Aspek Keuangan  

Aspek ini bertujuan untuk mengetahui sumber dana, menentukan perkiraan 

biaya operasional, perkiraan pendapatan usaha, proyeksi neraca, proyeksi laba 

rugi, proyeksi arus kas, analisis titik impas, penilaian investasi, analisis rasio 

laporan keuangan dan manajemen risiko.  

Adapun sub tujuan (minor objectives) dari studi kelayakan bisnis Bite & Crunch 

Waffle House yaitu:  
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1. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan kota Jakarta Barat.  

2. Untuk memperkenalkan variasi produk waffle yang baru dan unik dengan 

varian rasa sweet dan savoury serta pilihan menu yang beragam mulai dari 

nusantara hingga mancanegara.  

3. Untuk menciptakan lapangan kerja yang baru bagi masyarakan sekitar.  

4. Untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat sekitar khususnya pada 

sektor makanan dan minuman.  

  

C. Metodologi Penelitian  

Untuk menguji apakah suatu bisnis dapat dikatakan layak untuk dijalankan 

didalam studi kelayakan bisnis tentu dibutuhkan metodologi dalam melakukan 

pengumpulan data sehingga data yang dihasilkan dapat dikatakan valid dan layak 

untuk perencanaan selanjutnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 

studi kelayakan bisnis dibagi menjadi dua yaitu berdasarkan jenis datanya yaitu, data 

primer dan data sekunder.  

1. Data Primer  

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

dikumpulkan langsung oleh peneliti untuk tujuan penelitian. Data primer dapat 

didapatkan melalui wawancara, observasi, atau dengan membagikan kuesioner 

kepada individu. Data dikumpulkan sesuai dengan jumlah yang valid kemudian 

akan diolah untuk menentukan apakah studi kelayakan yang akan dijalankan 

layak dan digunakan untuk tujuan penelitian selanjutnya. Data primer yang akan 

digunakan penulis dalam studi kelayakan bisnis ini adalah:  
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a. Kuesioner  

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

pertanyaan yang sudah diformulasikan sebelumnya yang biasanya 

digunakan responden untuk dicatat jawabannya secara langsung. Penyebaran 

kuesioner bertujuan untuk mengetahui profil responden, kondisi pasar, 

bauran pemasaran, serta minat pasar terhadap usaha bisnis yang akan 

dijalankan sehingga sama dengan harapan pasar. Hasil dari kuesioner yang 

telah disebarkan sebelumnya bertujuan untuk melihat kebutuhan, gaya hidup, 

dan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat setempat serta mengetahui 

minat masyarakat terhadap Bite & Crunch Waffle House. Terdapat tiga cara 

dalam melakukan pengumpulan kuesioner yaitu personally administered 

questionnaires, mail questionnaires, dan electronic and online 

questionnaires. Dalam studi kelayakan bisnis ini, Bite & Crunch Waffle 

House melakukan pengumpulan data dengan cara personally administered 

questionnaires yaitu merupakan kuesioner yang disebarkan secara langsung 

kepada responden dan tidak membutuhkan waktu lama untuk menghasilkan 

jawabannya.  

Dalam kuesioner, terdapat skala yang digunakan untuk membedakan 

variabel yang satu dengan yang lainnya. Skala yang digunakan dalam 

kuesioner ini adalah likert scale. Menurut Sekaran dan Bougie (2016, hal. 

207) likert scale adalah sebuah skala yang dibuat untuk meneliti seberapa 

besar responden setuju dengan pernyataan yang diberikan. Likert scale yang 

digunakan adalah nominal scale dan interval scale. Menurut Sekaran dan 
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Bougie (2016, hal. 207) nominal scale memperbolehkan peneliti untuk 

menetapkan subyek pada kelompok atau kategori tertentu. Interval scale 

adalah skala yang menyediakan perbedaan, urutan, dan persamaan dari 

masing-masing responden. Skala interval terbagi menjadi enam pilihan dari 

nilai terendah hingga tertinggi yaitu Sangat Tidak Setuju (STS), Tidak  

Setuju (TS), Cenderung Tidak Setuju (CTS), Cenderung Setuju (CS), Setuju 

(S), Sangat Setuju (SS). Hasil yang didapatkan kemudian dihitung 

berdasarkan persentase dan nilai rata-rata.   

Menurut Ho (2014, hal. 336), dalam melakukan pengumpulan data kuesioner 

jumlah pertanyaan pada indikator baur pemasaran yang ada dapat dikalikan 

5 dari jumlah pertanyaan bagian baur pemasaran yang disampaikan. Setelah 

itu, hasil dari kuesioner perlu diuji yaitu uji reliabilitas dan validitas dalam 

membuktikan kelayakan dari kuesioner tersebut. Menurut Sekaran dan 

Bougie (2016, hal. 220) uji reliabilitas adalah sebuah uji tentang seberapa 

konsisten alat ukur mengukur konsep apa pun itu diukur. Sedangkan uji 

validitas adalah uji untuk melihat bahwa suatu alat, proses, dan teknik yang 

digunakan untuk mengukur sebuah konsep benar-benar mengukur konsep 

yang dimaksud.   

Menurut Sekaran & Bougie (2016, hal. 289) uji yang digunakan untuk 

menguji reliabilitas adalah menggunakan Cronbach’s Alpha. Jika hasil 

perhitungan cronbach’s alpha lebih kecil dari 0,6 maka hasil kuesioner 

dianggap lemah dan tidak baik. Jika hasilnya di dalam kisaran 0,7 maka 

hasilnya dapat diterima, dan jika hasilnya sama atau lebih dari 0,8 maka hasil 
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valid dan baik. Maka dengan demikian jika hasil perhitungan cronbach’s 

alpha semakin tinggi maka tes tersebut memiliki reliabilitas yang kuat.  

b. Sampling  

Menurut Sekaran dan Bougie (2016, hal. 240), ada dua jenis desain sampling 

yaitu probabilitas (probability) dan nonprobabilitas (nonprobability). Dalam 

pengambilan sampel probabilitas (probability sampling), elemen-elemen 

dalam populasi telah beberapa diketahui, peluang tidak nol atau 

kemungkinan dipilih sebagai subjek sampel. Sedangkan dalam pengambilan 

sampel nonprobabilitas (nonprobability sampling), elemen-elemen tidak 

sama sekali diketahui atau telah ditentukan sebelumnya untuk dipilih sebagai 

subjek.   

Menurut Sekaran dan Bougie (2016, hal 247), convenience sampling adalah 

kumpulan informasi yang didapat dari anggota populasi yang mudah tersedia 

untuk memberikan informasi tersebut.   

Pada studi kelayakan bisnis Bite & Crunch Waffle House, penulis akan 

menggunakan desain sampel nonprobabilitas (nonprobability sampling) 

dimana subjek yang dipilih tidak ditentukan sebelumnya, khususnya 

menggunakan convenience sampling.  

c. Observasi Langsung  

Menurut Sekaran dan Bougie (2016, hal. 126), observasi merupakan 

pengamatan secara langsung yang dilakukan untuk memperoleh data tanpa 

bertanya secara langsung kepada responden. Observasi pada studi kelayakan 

bisnis ini dilakukan dengan cara melakukan tinjauan secara langsung 
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terhadap lokasi Bite & Crunch Waffle House di ruko Food City Green Lake 

City, Jakarta Barat. Observasi dilakukan juga untuk membandingkan 

kualitas pelayanan, produk, serta kelebihan dan kekurangan pesaing yang 

nantinya dapat dijadikan pertimbangan untuk menyusun strategi bisnis 

selanjutnya untuk Bite & Crunch Waffle House di ruko Food City, Green 

Lake City, Jakarta Barat.  

2. Data Sekunder  

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

telah dikumpulkan oleh orang lain untuk tujuan lain selain tujuan penelitian ini. 

Beberapa sumber data sekunder adalah buletin statistik, publikasi pemerintah, 

informasi yang diterbitkan atau tidak dipublikasikan yang tersedia baik di dalam 

maupun di luar organisasi, situs web perusahaan, buku-buku, dan Internet. Hal 

tersebut membantu para peneliti untuk lebih memahami dan mendefinisikan 

masalah. Data sekunder tidak membutuhkan biaya yang besar, serta tidak 

memakan waktu dan energi yang besar bagi peneliti.  

Data sekunder dapat menambah keaktualan data yang dapat diperoleh dengan 

lebih mudah dan cepat karena sudah tersedia. Dalam studi kelayakan bisnis Bite 

& Crunch Waffle House ini, penulis menggunakan sumber kepustakaan seperti 

buku-buku yang berhubungan dengan penyusunan studi kelayakan bisnis, data 

statistik, sumber dari internet berupa website dan jurnal, dan buku-buku lain yang 

mendukung.  
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D. Tinjauan Konseptual Mengenai Bisnis Terkait  

1. Pengertian Restoran  

Menurut Walker (2017, hal. 268), restoran adalah suatu tempat yang 

menyediakan makanan maupun minuman untuk semua orang yang suka hidup 

bersosialisasi baik dengan keluarga, teman, rekan kerja, suatu restoran juga bisa 

memberikan perasaan nyaman dan santai kepada konsumen, dan restoran 

sendiri adalah suatu usaha yang bersifat komersil, atau mendatangkan 

keuntungan bagi pemiliknya.  

2. Sejarah Restoran  

Menurut Walker (2017, hal. 39), sejarah restoran bermula dari Perancis dengan 

nama public dining room. Restoran pertama didirikan pada tahun 1782 oleh 

seorang pria bernama Beauvilliers dengan konsep bahwa para pengunjung akan 

duduk di meja dan dilayani dengan porsi individu yang mereka pilih dari menu. 

Restoran tersebut diberi nama Grand Taverne de Londres. Namun hal ini juga 

bukanlah awal dari konsep restoran. Pemilik restoran pertama diyakini bernama 

A. Boulanger, ia membuka bisnis restoran pertama di Paris pada tahun 1765. 

Boulanger menjual sup di kedai yang bernama Rue Bailleul, dia menyebut 

masakannya sebagai soup restrorantes, yang merupakan asal kata restoran. 

Istilah restoran datang ke Amerika Serikat pada tahun 1794 melalui sebuah 

pengungsi Perancis dari Guillotine, bernama Jean-Baptiste Gilbert Paypalt. 

Paypalt mendirikan restoran Perancis pertama di Boston dengan nama Julien’s  

Restaurator. Restoran ini menawarkan menu truffles, cheese fondue, dan soup. 

Pengaruh Perancis terhadap masakan Amerika Serikat cukup kuat dan beberapa 
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perusahaan makanan Perancis dibuka di Boston. Sejak saat itu, restoran telah 

berkembang dan semakin dinikmati oleh masyarakat dan sekarang restoran 

dapat ditemui dihampir seluruh belahan dunia.  

3. Klasifikasi Restoran  

Menurut Walker (2017, hal. 283-295), restoran dapat diklasifikasikan menjadi 

beberapa jenis yaitu:  

a. Fine Dining  

Fine Dining Restaurant adalah jenis restoran yang menyediakan pilihan 

menu dengan kualitas yang tinggi. Kebanyakan dari fine dining restaurant 

menyajikan haute cuisine, dalam Bahasa Perancis berarti “elegant dining” 

atau high food. Contoh restoran tipe fine dining adalah Enmaru, Jakarta.  

b. Celebrity Restaurants  

Celebrity Restaurants atau dapat disebut juga sebagai Celebrity-Owned 

Restaurant ini adalah restoran yang pemiliknya adalah seorang celebrity atau 

public figure. Celebrity restaurants pada umumnya memiliki kekuatan yang 

besar untuk menarik para tamu karena diberikan keunggulan dari dekorasi, 

desain, suasana, dan juga adanya kunjungan dari para selebriti lainnya. 

Contoh restoran tipe celebrity restaurants adalah CJ Tomyum milik Chicco 

Jerikho.  

c. Steak House  

Steak House adalah restoran yang menawarkan menu khusus yaitu daging 

merah. Contoh restoran tipe steak house adalah AB Steak by Chef Akira 

Back, Jakarta.  
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d. Casual Dining  

Casual Dining merupakan restoran yang menawarkan menu sederhana 

dengan harga yang terjangkau. Restoran ini menyediakan suasana restoran 

yang santai namun tetap dengan keunikkannya sendiri. Contoh restoran tipe 

casual dining adalah Kimukatsu, Jakarta.  

e. Family Restaurants  

Family Restaurants merupakan restoran yang menawarkan menu sederhana 

dan layanan untuk menyambut keluarga yang berkunjung ke restoran. 

Contoh restoran tipe family restaurants adalah Rumah Kayu, Jakarta.  

f. Ethnic Restaurants  

Ethnic Restaurants merupakan restoran yang memiliki ciri khas dari suatu 

negara tertentu seperti Italia, Cina, Perancis, dan lainnya. Restoran dengan 

ciri khas ini memberikan pengalaman yang berbeda kepada para pelanggan 

dengan menunjukkan suasana dari suatu negara itu dan makanan-makanan 

yang disajikan. Contoh restoran tipe ethnic restaurants adalah The Duck 

King, Jakarta  

g. Theme Restaurants  

Theme Restaurants merupakan restoran yang mengkombinasikan antara 

dekorasi, suasana, dan menu dengan tema yang unik. Restoran ini biasanya 

memberikan pengalaman yang unik dan baru untuk tamu. Contoh restoran 

tipe theme restaurants adalah Nanny’s Pavillon, Jakarta.  
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h. Quick Service  

Quick Service merupakan restoran yang menyajikan makanan dengan cepat, 

menu yang ditawarkan juga terbatas, dan dengan harga yang terjangkau. 

Contoh restoran tipe quick service adalah McDonald’s.  

i. Bakery Café  

Bakery Café merupakan tempat yang menyajikan berbagai jenis makanan 

seperti roti, kue, hidangan penutup, minuman, dan yang lainnya. Contoh 

bakery café adalah PAUL, Jakarta.  

4. Menu Restoran  

Menurut Walker (2013, hal. 133) jenis menu yang digunakan dalam sebuah 

restoran bergantung pada jenis restoran tersebut. Menu dibagi menjadi beberapa 

jenis yaitu:   

a. A’la Carte Menu   

Dalam industri restoran, a’la carte adalah istilah kelas atas yang digunakan 

dalam referensi ke menu yang mencantumkan barang-barang dengan harga 

dan memesan secara terpisah. Jika ingin memberi tamu dengan banyak 

fleksibilitas, maka daftar pilihan secara individual pada menu a’la carte. 

Mereka akan membayar untuk masing-masing pihak yang mereka pilih, dan 

makanan seperti steak yang dipanggang akan berdiri sendiri.   

b. Table d'hôte Menu  

Istilah kuliner Prancis lainnya, table d'hôte berarti "meja tuan rumah" dan 

menjelaskan menu yang mirip dengan menu fixed priced, tetapi dengan 

pergantian frase yang lebih mewah. Namun, tidak seperti menu fixed priced, 
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harga masing-masing menu hidangan dapat bervariasi. Menu table d'hôte 

juga pilihan yang sangat baik untuk makanan liburan dan masakan yang 

mendorong untuk berbagi. Terdapat beberapa pilihan yang ditawarkan 

diantaranya appetizer, soup, entrees, dessert.   

c. Du Jours Menu   

Du jour berarti "hari ini". Menu du jour menawarkan fleksibilitas untuk 

restoran kecil dan sibuk karena mereka dapat disesuaikan setiap hari atau 

bahkan sepanjang hari. Menu-menu ini, yang biasanya ditulis di papan tulis 

atau ditampilkan pada tampilan digital, dapat mencakup apa pun dari satu 

item khusus hingga daftar pilihan hidangan hari itu. Mereka biasanya 

disajikan bersama dengan menu standar, statis.  

d. Cycle Menu   

Jika seseorang memutar item menu sesuai dengan hari dalam seminggu, 

ketersediaan musiman, atau pilihan koki, maka perlu cara praktis untuk 

menampilkan pilihan sederhana namun selalu berubah. Menu Du jour harus 

diubah setiap hari, tetapi cycle menu menampilkan daftar lengkap item menu 

saat ini dan yang akan datang. Kantin sering menggunakan menu siklus 

mingguan atau bulanan, karena mereka memasak berbagai item pada 

peralatan yang sama. Selain itu, kapal pesiar, hotel resort, dan rumah sakit 

dapat menggunakan menu siklus juga.   

e. Fixed Priced  

Berarti "harga tetap", fixed priced menggambarkan menu yang memiliki 

harga tetap. Mungkin ada beberapa pilihan untuk setiap courses yang 
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berbeda, tetapi pada akhirnya, setiap tamu akan menerima jumlah courses 

yang sama, biasanya hidangan pembuka, salad atau sup, hidangan utama 

(main course), dan makanan penutup dan membayar harga standar yang 

sama tidak peduli pilihan individu mana yang mereka pilih. Menu fixed 

priced juga bisa disebut sebagai menu special occasion karena biasanya 

digunakan hanya untuk acara-acara khusus seperti Thanksgiving, Christmas, 

dan Easter.   

5. Tipe Layanan Restoran  

Menurut Gregoire (2016, hal. 206), layanan dapat dikategorikan dalam berbagai 

cara; pada kenyataannya, sejumlah layanan ada kombinasi. Layanan akan 

dikategorikan sebagai table service, counter service, quick service, self service, 

tray service, takeout service, dan delivery.  

a. Table Service  

Table Service adalah bentuk layanan yang sangat umum di segmen komersial 

industri, table service bisa sangat sederhana atau sangat rumit; karakteristik 

yang membedakannya adalah layanan oleh seorang pelayan.  

Dalam sebagian besar operasi table service, seseorang akan bertanggung 

jawab untuk menempatkan tamu di ruang makan. Personil pelayan menerima 

pesanan dari pelanggan dan mengantarkan makanan. Ada juga staff lain yang 

terpisah bertanggung jawab untuk mengisi ulang minuman dan 

membersihkan meja.  
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b. Counter Service  

Counter service sering ditemukan di tempat makan, kedai kopi, dan tempat 

lain di mana pelanggan sedang mencari layanan cepat. Orang yang makan 

sendirian dapat bergabung dengan orang lain di counter dan menikmati 

persahabatan. Aturan dari counter service tidak hanya menyediakan layanan 

cepat untuk pelanggan tetapi juga efisiensi untuk pendirian. Petugas biasanya 

bertanggung jawab untuk menerima pesanan, menyajikan makanan, 

mengantar hidangan, dan membersihkan konter dan bahkan mungkin 

berfungsi sebagai kasir kecuali pada periode puncak. 

c. Self Service  

Dalam self service, pelanggan memilih apa yang mereka inginkan dari item 

makanan yang item yang dipilihnya. Self service dapat dibagi menjadi 

beberapa jenis:  

1) Cafetaria Service  

Pelayanan di kantin adalah bentuk layanan utama yang digunakan dalam 

layanan makanan di tempat dan operasi pemberian makan karyawan.   

2) Quick Service  

Quick service digunakan untuk menggambarkan situasi layanan di mana 

pelanggan datang ke lokasi pemesanan untuk memesan dan membayar 

makanan. Karyawan mengambil pesanan dan mengumpulkan 

pembayaran untuk pesanan dan kemudian pesanan tersebut dibuat dan 

diberikan kepada pelanggan. Dalam beberapa operasi layanan cepat, tamu 

diberi nomor dan pesanan mereka dikirimkan ke meja mereka. Layanan 
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Drive-Through adalah bentuk layanan cepat di mana pelanggan 

menempatkan pesanan dari kendaraan mereka dan di area drive through 

pelanggan membayar dan mengambil pesanan mereka.  

3) Buffet Service  

Buffet service adalah jenis layanan di mana para tamu mendapatkan 

semua atau sebagian makanan mereka dari meja prasmanan. Prosedur 

yang biasa dalam operasi komersial adalah bagi para tamu untuk memilih 

hidangan, sayuran, dan salad dari meja prasmanan sebelum pergi ke meja 

makan yang diatur dengan sendok garpu, serbet, dan air.  

4) Vending Machines  

Vending machine memiliki suhu harus dicatat setiap hari pada semua 

makanan yang mudah rusak, dan kepatuhan yang ketat terhadap 

pengkodean, penanganan produk, dan prosedur rotasi harus dijaga. 

Prosedur dan jadwal sanitasi harus dikembangkan dan diperiksa.   

d. Tray Service  

Tray service yaitu di mana makanan dibawa di atas nampan kepada 

seseorang oleh karyawan jasa makanan, digunakan terutama di institusi 

perawatan kesehatan dan untuk layanan makan dalam penerbangan di 

industri penerbangan. Layanan kamar, di mana makanan disajikan di atas 

nampan atau di gerobak di kamar hotel atau motel atau kamar rumah sakit 

pelanggan, adalah variasi tray service.   
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e. Takeout Service  

Takeout service memungkinkan konsumen untuk membeli makanan di satu 

lokasi dan kemudian menikmati makanan itu di lokasi pilihan mereka. 

Seringkali pelanggan akan menelepon terlebih dahulu untuk menempatkan 

pesanan makanan sehingga barang-barang makanan dapat dengan cepat 

dibeli dari operasi jasa makanan.  

f. Delivery Service  

Delivery service adalah aspek lain yang berkembang pesat dari operasi jasa 

makanan. Delivery service mencakup pengangkutan barang-barang makanan 

yang disiapkan dari operasi jasa makanan kepada pelanggan. Biasanya, 

layanan pengiriman adalah ke rumah atau kantor lokasi pelanggan. Biaya 

sering dikenakan untuk layanan ini.   

6. Pengertian Café  

Menurut Maulidi (2017), café merupakan tempat untuk bersantai dan 

berbincang-bincang dimana pengunjung dapat memesan minuman dan 

makanan. Café termasuk tipe restoran namun lebih mengutamakan suasana 

rileks, hiburan, dan kenyamanan pengunjung sehingga menyediakan tempat 

duduk yang nyaman dan alunan musik.   

7. Sejarah Café   

Menurut Maulidi (2017), istilah café pertama kali berasal dari Perancis yang 

berarti kopi, namun istilah ini kemudian digunakan sebagai sebutan tempat 

dimana orang-orang berkumpul atau hanya sekedar untuk bersantai untuk 

melepas lelah sehabis beraktivitas sambil minum kopi. Seiring perkembangan 
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zaman, café tidak hanya menyediakan menu kopi, tetapi juga minuman lainnya 

dan juga makanan ringan dan kue.  

8. Pengertian Waffle  

Menurut Tiefenbacher (2009), waffle didefinisikan sebagai produk yang manis 

dengan tekstur lembut, mirip dengan kue. Bahan-bahan khas untuk pembuatan 

waffle adalah telur, air, gula, tepung, bahan ragi, pengemulsi, pengawet dan 

perasa.  

Menurut Hochman (2009), waffle merupakan sejenis kudapan khas yang 

berasal dari Belgia. Seiring dengan perkembangan zaman waffle berkembang 

di berbagai negara dan mempunyai karakteristik yang berbeda-beda dari segi 

bentuk maupun toppingnya, namun dengan bahan dasar yang sama yaitu tepung 

terigu, susu, telur dan garam.  

Menurut Hochman (2009). Ada berbagai jenis macam waffle. Beberapa 

diantaranya adalah:  

a. American waffle adalah waffle yang terbuat dari adonan beragi dengan 

baking powder. American waffle biasa dilengkapi dengan tambahan 

topping manis dan gurih.  

b. Belgian waffle memiliki karakteristik lebih ringan dan renyah, serta ukuran 

yang lebih besar dari pada American waffle dan biasannya disajikan dengan 

taburan gula halus.  

c. Liege waffle adalah waffle jenis kedua yang berasal dari Belgia, namun 

teksturnnya lebih lembut dan padat dari Belgian waffle.  
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d. Hongkong waffle adalah jenis waffle yang dijajakan di jalan, Hal ini mirip 

dengan waffle tradisional tetapi dengan ukuran lebih besar, bentuknya 

bundar dan dibagi menjadi empat bagian. Waffle ini biasanya disajikan 

sebagai kudapan. Mentega, selai kacang dan gula tersebar di satu sisi waffle 

yang dimasak, dan kemudian dilipat menjadi setengah lingkaran untuk 

dimakan.  

e. Waffle pandan adalah waffle yang berasal dari Vietnam yang merupakan 

salah satu yang unik karena menggunakan santan dalam adonannya, waffle 

ini sepeti kue di Indonesia dan biasanya tidak perlu ditambahkan topping.  

9. Konsep Bisnis  

Berdasarkan teori-teori yang telah dijabarkan, café Bite & Crunch Waffle House 

dapat dijadikan sebagai salah satu destinasi kuliner di Jakarta Barat dimana 

konsumen dapat mencicipi menu burger waffle dengan pilihan sweet atau 

savoury yang beragam dan inovatif karena terinspirasi dari beberapa menu 

nusantara maupun mancanegara. Bite & Crunch Waffle House akan menjadi 

café yang menawarkan menu burger waffle yang beragam dan inovatif, 

minuman dan makanan ringan sebagai pelengkap.  Bite & Crunch Waffle House 

menggunakan sistem table service dimana tamu yang datang akan disambut 

oleh pelayan dan diantar ke meja lalu pelayan memberikan menu kepada tamu 

dan tamu akan memesan makanan di meja kepada pelayan (dine-in) dan juga 

makanan dan minuman yang telah dipesan akan disajikan oleh pelayan. Selain 

itu, Bite & Crunch Waffle House juga menyediakan layanan take-away service 

yaitu konsumen dapat membawa pulang makanan dan minuman yang telah 
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dipesan. Jenis menu yang digunakan adalah a’la carte menu, yang dimana 

setiap makanan dan minuman yang dicantumkan pada menu disertai dengan 

harga tersendiri.   

Ide nama dari Bite & Crunch Waffle House ini diambil dari Bahasa Inggris 

dimana bite yang artinya gigitan dan crunch dari kata crunchy yang artinya 

renyah. Penulis nantinya menginginkan pengunjung untuk dapat menikmati 

kerenyahan dari setiap gigitan melalui produk waffle yang ditawarkan oleh Bite 

& Crunch Waffle House. Sedangkan Waffle House yang berarti rumah waffle. 

Nama ini dipilih sedemikian rupa sehingga memberikan kesan nama yang 

berbeda dan unik. Bite & Crunch Waffle House memiliki tagline yaitu One Bite 

Is Never Enough yang artinya satu gigitan dari waffle tidak akan cukup.  

Bite & Crunch Waffle House akan dibuka di ruko Food City, Green Lake City, 

Jakarta Barat dan akan beroperasi setiap hari. Jam operasional café akan 

dimulai pukul 10:00-22:00 WIB. Bite & Crunch Waffle House akan dilengkapi 

dengan fasilitas free wi-fi, smoking area, lahan parkir yang memadai dengan 

akses yang mudah. Konsep dari café ini akan menggunakan interior bertema 

scandinavian yang memadukan warna cerah dan bersih di sekeliling ruangan 

dan juga dekorasi yang mendukung untuk spot foto. Tema ini dipilih karena 

memiliki nuansa minimalis dan sederhana. Sehingga akan menjadikan tempat 

yang nyaman sebagai tempat untuk berkumpul dan bersosialisasi dengan 

suasana yang tenang, nyaman, dan santai.   

  

  


