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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Gagasan Awal 

Seperti yang kita ketahui industri pariwisata merupakan salah satu 

industri yang sangat populer belakangan ini. Menurut UU Republik 

Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 pasal 1, Pariwisata diartikan sebagai 

berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta 

layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan 

pemerintahan daerah. Selain itu, wisata juga merupakan aspek penting di 

dalam industsri  pariwisata di Indonesia dan dunia. 

 Menurut UU Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 pasal 1,  

Wisata 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.  

Restoran merupakan tempat yang dijual secara komersil dimana para 

tamu mendapat pelayanan berupa makanan dan minuman. Di era sekarang 

terdapat sangat banyak jenis restoran yang menyebar di seluruh penjuru 

dunia. Tidak sedikit restoran yang menyajikan berbagai konsep yang unik 

dan desain yang juga tidak kalah unik. Menurut Sumarsono (2015, hal. 6), 

kata “restoran” yang dipakai untuk menyebut usaha rumah makan muncul 

pada abad ke-16. Istilah restoran pertama di temukan di Prancis, atau dalam 

nama Prancis yaitu restaurer atau restore yang dimaknai sebagai 

“pembangkit tenaga” dan “memulihkan”. Kalau kita merujuk kepada 
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makanan, istilah tersebut berarti “sajian sup yang sarat kaldu”. Setelah itu 

kata tersebut diadaptasi ke dalam bahasa inggris menjadi restaurant dan 

diserap ke dalam bahasa Indonesia, yaitu restoran. Menurut Sumarsono 

(2015, hal. 5) kata restoran diartikan sebagai bentuk usaha yang menyajikan 

hidangan kepada masyarakat yang disertai dengan penyediaan tempat untuk 

menikmati hidangan tersebut, dan untuk menetapkan tarif atau harga 

tertentu untuk makanan dan minuman serta jasa pelayanannya. 

TABEL 1 

Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar 

Harga Berlaku Provinsi DKI Jakarta Tahun 2014-2018 (Miliar Rp) 

Sumber : Badan Pusat Statistik DKI Jakarta (2019) 

No. Lapangan Usaha 2014 2015 2016 2017 2018 

1 
Pertanian, Kehutanan, dan 

Perikanan 
1.717,9 1.863,9 1.985,8 2.051,4 2.125,5 

2 
Pertambangan dan 

Penggalian 
4.541,0 5.043,0 5.181,4 5.746,5 6.591,8 

3 Industri Pengolahan 239.229,1 274.513,8 290.775,9 317.549,4 341.719,8 

4 
Pengadaan Listrik dan 

Gas 
5.687,3 6.198,6 6.345,7 7.449,3 9.119,7 

5 

Pengadaan Air, 

Pengelolaan Sampah, 

Limbah dan Daur Ulang 

702,5 757,2 798,3 838,1 923,9 

6 Konstruksi 235.090,0 261.158,2 270.388,1 291.528,4 314.631,0 

7 

Perdagangan Besar dan 

Eceran; Reparasi Mobil 

dan Sepeda Motor 

304.598,5 330.139,9 358.462,7 394.563,5 440.072,6 

8 
Transportasi dan 

Pergudangan 
54.864,1 66.171,6 76.598,6 85.669,3 94.142,4 

9 
Penyediaan Akomodasi 

dan Makan Minum 
91.226,3 101.861,2 108.895,8 116.568,3 124.334,9 

10 Informasi dan Komunikasi 128.657,2 141.791,2 156.864,3 180.743,7 204.640,3 

11 
Jasa Keuangan dan 
Asuransi 

177.838,9 205.465,4 228.374,1 251.595,0 266.702,6 

12 Real Estat 111.672,0 125.053,4 133.854,9 145.709,5 157.411,9 

13 Jasa Perusahaan 122.924,3 141.772,6 160.303,5 187,465,9 214.597,4 

14 

Administrasi 

Pemerintahan, Pertahanan 

dan Jaminan Sosial Wajib 

101.058,7 114.109,6 123.168,7 122.371,4 143.324,1 

15 Jasa Pendidikan 92.766,4 109.807,9 120.598,8 124.011,9 132.950,6 

16 
Jasa Kesehatan dan 

Kegiatan Sosial 
28.737,5 32.675,7 36.606,2 39.956,3 44.195,4 

17 Jasa Lainnya 61.003,9 70.705,3 79.871,0 91.545,6 101.689,8 

18 
PDRB 1.762.315

,8 
1.989.088,7 2.159.073,6 2.365.363,3 2.599.173,7 
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Berdasarkan tabel di atas, PDRB di provinsi DKI Jakarta menurut lapangan 

usaha atas dasar berlaku menunjukan angka yang fluktuatif. Dari beberapa sektor 

lapangan usaha diatas semua sektor mengalami peningkatan tiap tahunnya, hanya 

lapangan usaha di bidang Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan 

Sosial Wajib yang mengalami penurunan angka PDRB dari tahun 2016 sampai 

2017. Salah satu sektor yang mengalami kenaikan angka PDRB yaitu Penyediaan 

Akomodasi dan Makan Minum sejumlah rata-rata 8,1% tiap tahunnya.  Apabila 

dibandingkan dengan sektor Pertaninan, Kehutanan, dan Perikanan, peningkatan 

angka PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sangat signifikan 

dibandingkan dengan sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Angka PDRB 

diatas menunjukan bahwa sektor lapangan usaha di bidang Penyediaan Akomodasi 

dan Makan Minum sangat tepat untuk dijadikan usaha karena peningkatannya yang 

signifikan tiap tahunnya dari tahun 2014 sampai 2018. 

TABEL 2 

Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta  

Tahun 2010, 2014, dan 2015 

No Kabupaten/Kota 
Jumlah Penduduk (ribu) 

2010 2014 2015 

1 
Kepulauan 

Seribu 
21.414 23.011 23.340 

2 Jakarta Selatan 2.071.628 2.164.070 2.185.711 

3 Jakarta Timur 2.705.818 2.817.994 2.843.816 

4 Jakarta Pusat 895.371 910.381 914.182 

5 Jakarta Barat 2.292.997 2.430.410 2.463.560 

6 Jakarta Utara 1.653.178 1.729.444 1.747.315 

7 DKI Jakarta 9.640.406 10.075.310 10.177.924 

Sumber : Badan Pusat Statistik DKI Jakarta (2018) 

 

Berdasarkan tabel di atas, Provinsi DKI Jakarta memiliki jumlah penduduk  

yang cukup banyak dan semakin meningkat tiap tahunnya. Sebagai contoh, dapat 

dilihat jumlah penduduk di DKI Jakarta khususnya di Jakarta Utara meningkat dari 
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tahun 2010 sampai 2015 sejumlah rata-rata 2,82% tiap tahunnya. Dari data diatas 

wilayah Kepulauan Seribu merupakan wilayah yang mengalami peningkatan paling 

tinggi diantara yang lain. Selain Kepulauan Seribu, wilayah Jakarta Utara 

merupakan salah satu wilayah yang mengalami peningkatan laju pertumbuhan 

paling tinggi yaitu 1,11 pada tahun 2010-2015 dan 1,03 pada tahun 2014-2015. Dari 

beberapa data tersebutlah dipilih tempat atau lokasi bisnis restoran yang ingin 

dijalankan yaitu Jakarta Utara karena memiliki tingkat penduduk dan pertumbuhan 

penduduk yang meningkat tiap tahunnya sehingga dapat menjadi potensi pasar di 

studi kelayakan bisnis ini. 

TABEL 3 

Persentase Banyaknya Pelanggan Pada Usaha Penyediaan Makanan dan 

Minuman Menurut Tempat Tinggal Pelanggan di Provinsi  

DKI Jakarta Tahun 2017 (%) 

Provinsi Penduduk 

Sekitar 

Luar 

Kabupaten/Kota 

Sekali 

Datang 

Total 

DKI Jakarta 72,97 % 16,65 % 10,37 % 100 % 

Sumber : Badan Pusat Statistik DKI Jakarta (2019) 

 

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa persentase banyaknya 

pelanggan restoran di DKI Jakarta menunjukan angka yang tinggi. Pelanggan yang 

bertempat tinggal di sekitar restoran atau penduduk sekitar berjumlah 72,97%, 

pelanggan dari luar kabupaten atau kota berjumlah 16,65%, dan pelanggan yang 

datang sekali berjumlah 10,37%.  

TABEL 4 

Jumlah Porsi Yang Dipesan Pada Usaha Penyediaan Penyediaan Makanan 

dan Minuman di Provinsi DKI Jakarta dan Jenis Pelanggan Tahun 2017 (Juta) 

Provinsi Porsi yang Dipesan 

Penduduk 

Sekitar 

Luar 

Kabupaten/Kota 

Sekali 

Datang 

Total 

DKI Jakarta 16.143.171 4.307.235 2.365.961 22.816.367 

Sumber : Badan Pusat Statistik DKI Jakarta (2019) 
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Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa jumlah porsi yang dipesan oleh 

pelanggan menunjukan angka yang sangat besar pada tahun 2017 yang berasal dari 

pelanggan dari berbeda tempat. Porsi yang dipesan oleh pelanggan yang berada di 

sekitar restoran atau penduduk sekitar berjumlah 16.143.171, pelanggan dari luar 

Kabupaten atau kota berjumlah 4.307.235, dan pelanggan yang sekali datang 

berjumlah 2.365.961 

TABEL 5 

Presentase Banyaknya Perusahaan/Usaha Restoran/Rumah Makan 

Berskala Menengah dan Besar Menurut Provinsi DKI Jakarta dan Jenis 

Masakan Utama Yang Disajikan Tahun 2015 (Persen %) 

 
Sumber : Badan Pusat Statistik (2017) 

Berdasarkan Tabel 5 di atas , jumlah restoran yang berada di DKI Jakarta 

menunjukan angka yang cukup tinggi dan bervariasi. Dilihat dari beberapa jenis 

masakan utama di atas, jenis masakan Indonesia adalah yang paling diminati di 

DKI Jakarta bahkan lebih dari setengah restoran yang ada di DKI Jakarta. 

Setelah masakan Indonesia, masakan yang juga banyak diminati yaitu masakan 

Amerika, Eropa, Cina, dan yang lainnya. 

 

 

 

 

 

Jenis Masakan % 

Indonesia 52,78 

Amerika & Eropa 20,56 

Cina 10,28 

Jepang 7,50 

Korea 1,94 

Lainnya 6,94 
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TABEL 6 

Tipe Restoran di Jakarta Utara 

Sumber : Zomato (2019) 

 

Dilihat dari Tabel 6 diatas, tipe-tipe restoran yang ada di DKI Jakarta 

memiliki jumlah yang cukup banyak yaitu berjumlah 3338 tipe restoran. Mulai 

dari tipe quick bites yang paling banyak jumlah nya yaitu 1236 restoran sampai 

tipe lounge yang jumlahnya paling sedikit diantara yang lain yaitu 23 restoran. 

Jumlah restoran yang sangat banyak ini membuka peluang untuk dibukanya usaha 

restoran untuk masyarakat DKI Jakarta.  

TABEL 7 

Jumlah Restoran di Jakarta Utara Tahun 2019 

No Tipe Restoran Jumlah % 

1 Kelapa Gading 1260 40,44 

2 Pantai Indah Kapuk 428 13,74 

3 Sunter 367 11,78 

4 Pluit 365 11,71 

5 Mangga Dua 182 5,84 

6 Muara Karang 165 5,30 

7 Penjaringan 153 4,91 

8 Ancol 101 3,24 

9 Koja 55 1,77 

10 Tanjung Priok 40 1,28 

11 Pademangan 1 0,03 

Total 3116 100 

Sumber : Zomato (2019) 

 

 

No Tipe Restoran Jumlah % 

1 Quick Bites 1236 37,03 

2 Casual Dining 644 19,29 

3 Food Court 529 15,85 

4 Kafe 312 9,35 

5 Toko Minuman 212 6,35 

6 Toko Kue & Roti 147 4,40 

7 Dessert Parlor 123 3,68 

8 Kios 69 2.07 

9 Bar 43 1,29 

10 Lounge 23 0,69 

Total 3338 100 
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TABEL 8 

Jumlah Pelanggan Restoran di Jakarta Utara 

No Nama Restoran Lokasi Jumlah Pelanggan (Per 

Bulan) 

1 The Garden PIK 1400 

2 Pink Mamma PIK 2700 

3 Sushi Hiro PIK 860 

4 Chir-Chir PIK 750 

5 Wan Treasures PIK 1200 

6 Sec Bowl PIK 600 

7 Hugo Soju Bar & Eatery PIK 800 

Sumber : Zomato (2019) 

  

 Berdasarkan Tabel 7 di atas, dapat dilihat bahwa jumlah restoran-restoran 

yang ada di beberapa daerah DKI Jakarta khususnya Jakarta Utara memiliki angka 

yang tinggi. Restoran atau rumah makan yang paling banyak didirikan di Jakarta 

Utara adalah di daerah Kelapa Gading sebanyak 1260 restoran atau hampir setengah 

dari jumlah restoran yang ada di Jakarta Utara. Setelah Kelapa Gading, Pantai Indah 

Kapuk (PIK) adalah daerah kedua tertinggi dalam jumlah restoran yang ada 

sebanyak 428 atau 13,74 % dari keseluruhan restoran yang ada di Jakarta Utara.  

Berdasarkan Tabel 8 di atas, jumlah pelanggan di Jakarta Utara khususnya 

Pantai Indah Kapuk memiliki angka yang cukup tinggi dan bervariasi.  Berdasarkan 

data-data di atas, daerah Pantai Indah Kapuk dipilih untuk membuka usaha seafood 

restaurant karena daerah Pantai Indah Kapuk yang adalah daerah penyedia restoran 

yang sangat banyak dan sudah diketahui oleh berbagai kalangan masyarakat di DKI 

Jakarta. Tidak hanya itu, daerah Pantai Indah Kapuk ini juga memiliki sarana dan 

prasarana yang memadai seperti Sekolah Bina Bangsa PIK, Rumah Sakit PIK, 

Sekolah Penabur PIK, Mall PIK Avenue.  

Daerah Pantai Indah Kapuk juga dikenal daerah dengan akses yang sangat mudah 

dan banyak dari berbagai tempat. Pantai Indah Kapuk dapat diakses melalui jalan 



 

 8 

bebas hambatan atau jalan tol maupun jalan raya. Pantai Indah Kapuk memiliki 

beberapa perumahan elite yang sangat memadai bagi masyarakat diantaranya 

seperti Garden House, Bukit Gold Mediterania, Manyar, Katamaran Indah, Elang 

Laut,dll. Dari beberapa data diatas dapat disimpulkan bahwa daerah Pantai Indah 

Kapuk ini adalah daerah yang sangat cocok dan strategis untuk dibukanya usaha 

restoran khususnya seafood. Ruko-ruko untuk didirikannya usaha restoran juga 

sangat banyak di daerah Pantai Indah Kapuk ini seperti Ruko Crown Gold, Ruko 

Cordoba, Ruko Garden House, Ruko Emerald, dll. Restoran Crab With Me akan 

didirikan di Ruko Garden House karena posisi dan lokasinya yang strategis karena 

akses yang sangat dekat dan mudah dari pintu keluar tol. Ruko Garden House juga 

dikelilingi berbagai restoran yang sedang ramai dikunjungi oleh masyarakat 

diantaranya The Garden, Sushi Hiro, Kintaro Sushi, dll. Untuk masalah lahan parkir 

juga Ruko Garden House ini tidak kekurangan lahan parkir bahkan sebaliknya 

lahan parkir di Ruko Garden House sangat banyak dan sudah diatur oleh 

manajemen yang terbaik dan terpercaya. 

 

B. Tujuan Studi Kelayakan 

Tujuan dari dilaksanakannya studi kelayakan bisnis adalah untuk 

mengetahui dan menganalisis setiap aspek yang ada dan terkait agar 

membantu kita untuk menentukan layak tidaknya usaha restoran ini 

dijalankan. Tujuan dari studi kelayakan ini terbagi menjadi dua, yaitu tujuan 

utama ( Major Objectives ) dan sub tujuan ( Minor Objectives ), sebagai 

berikut :  
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1. Tujuan Utama 

Studi kelayakan bisnis ini memiliki tujuan utama yaitu  untuk 

menentukan kelayakan bisnis yang akan dijalankan. Berikut adalah  

beberapa aspek yang perlu diteliti dan dianalisis : 

a. Aspek Pemasaran 

Merupakan aspek untuk mengetahui dan mengidentifikasi  

permintaan, penawaran, segmentasi, target dan posisi bisnis dalam 

pasar, dan bauran pemasaran. 

b. Aspek Operasional 

Merupakan aspek untuk menganalisis dan mengidentifikasi aktivitas 

dan fasilitas, cara membuat bahan baku menjadi produk, lokasi, dan 

teknologi yang akan dipakai. 

c. Aspek Organisasi dan Sumber Daya Manusia 

Merupakan aspek untuk menganalisis menjelaskan struktur 

organisasi, analisis pekerjaan,  dan sumber daya manusia. 

d. Aspek Keuangan 

Merupakan aspek untuk kita menganalisis dan meneliti kebutuhan 

dana yang dibutuhkan, biaya operasional, perkiraan laba rugi, break 

even point, penilaian investasi dan menajemen risiko dari restoran. 

2. Sub Tujuan : 

a. Membangun lapangan kerja untuk masyarakat khususnya di Jakarta 

Utara yang diharapkan akan meningkatkan ekonomi dari masyarakat 

tersebut. 
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b. Mendirikan restoran yang menyediakan makanan berbahan hidangan 

laut yang segar dan lezat. 

c. Meningkatkan dan memperkenalkan lebih lagi makanan laut yang 

segar dan lezat ke masyarakat luas khususnya di Jakarta Utara. 

d. Memperkenalkan bumbu-bumbu khas dari beberapa daerah di 

Indonesia dan beberapa negara Asia lainnya. 

e. Meningkatkan ekonomi DKI Jakarta khususnya Jakarta Utara dengan 

bidang makanan dan minuman. 

 

C. Metodologi 

Dalam studi kelayakan bisnis dibutuhkan metode yang tepat untuk 

memperlancar pelaksanaan usaha khususnya restoran. Metode yang akan 

digunakan untuk mendapatkan data primer dan sekunder adalah sebagai 

berikut: 

1. Data Primer  

Berdasarkan buku yang ditulis oleh Sekaran & Bougie (2016, hal. 38), data 

primer  diartikan sebagai : 

“Information is best obtained by other methods such as interviewing people, 

observation, or by administering questionanaries to individuals. Such data that the 

researcher gather’s first hand for the specific purpose of the study are called 

primary data.” 

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa data primer merupakan 

data yang didapat secara langsung oleh penulis untuk kepentingan 

penelitian. Data-data primer tersebut di dalam studi kelayakan bisnis  

akan diperoleh dari beberapa metode berikut : 
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a.   Kuesioner 

  Berdasarkan dari buku yang ditulis oleh Sekaran & Bougie (2016, 

hal. 143), kuesioner adalah: 

“Questionnaires are generally designed to collect large numbers of 

quantitative data. They can be administered personally, distributed 

electronically, or mailed to the respondents.” 

Dari definisi diatas, kuesioner pada umumnya dibuat dan didesain 

untuk mengumpulkan data kuantitatif dalam jumlah yang besar. 

Kuesioner dapat diberikan kepada responden secara langsung, 

dibagikan dan didistribusikan melalui media elektronik atau dikirim 

melalui email. Cara untuk membagikan kuesioner ini adalah 

disebarkan langsung kepada responden, dalam pengumpulan data 

tersebut tidak akan membutuhkan waktu yang lama, cara ini dikenal 

dengan personally administrated questionnaire. Menurut Sekaran 

dan Bougie (2016, hal. 207) skala adalah sebuah alat atau 

mekanisme yang seseorang gunakan untuk membedakan variabel 

yang satu dengan yang lainnya. Skala yang digunakan dalam 

kuesioner penelitian ini adalah likert scale, Menurut Sekaran dan 

Bougie (2016, hal. 215), likert scale adalah sebuah skala yang dibuat 

untuk meneliti banyak atau tidaknya responden yang setuju atau 

tidak setuju dengan pernyataan yang ada dalam kuesioner. Skala 

yang akan digunakan di dalam penelitian ini adalah nominal scale 

dan interval scale. Menurut Sekaran dan Bougie (2016, hal. 207) 

nominal scale memungkinkan peneliti untuk mendapatkan subyek 

pada kelompok atau kategori tertentu. Sedangkan interval scale  
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adalah skala yang menunjukan perbedaan, urutan, maupun 

persamaan dari masing-masing responden (Sekaran dan Bougie 

(2016, hal. 209). Interval scale akan digunakan dalam kuesioner ini 

sehingga akan membuat angka yang bervariasi dari satu sampai 

enam. Angka satu untuk pernyataan sangat tidak setuju (STS), angka 

dua untuk pernyataan tidak setuju (TS), angka ketiga untuk 

pernyataan cenderung tidak setuju (CTS), angka empat untuk 

pernyataan cenderung setuju (CS), angka lima untuk pernyataan 

setuju (S), dan angka keenam untuk pernyataan sangat setuju (SS).  

Menurut Sekaran dan Bougie (2016, hal. 235), untuk mengumpulkan 

data dalam kuesioner dibutuhkan pemilihan orang atau objek yang 

tepat dan benar sebagai perwakilan yang dapat mewakili 

keseluruhan populasi yang disebut dengan sampling.  

1) Populasi 

Menurut Sekaran dan Bougie (2016, hal. 236), Populasi 

merupakan seluruh kelompok orang, peristiwa, atau benda yang 

menjadi minat peneliti untuk diteliti. Populasi yang akan 

digunakan dalam penelitian ini adalah masyarakat menengah 

atas yang gemar mengonsumsi makanan seafood yang segar dan 

enak serta menikmati suasana nyaman menyantap makanan 

seafood. 

 

2) Kerangka Sampling 
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  Kerangka sampling adalah perwakilan dari semua elemen-

elemen populasi dari sampel yang dikumpulkan (Sekaran dan 

Bougie, 2016, hal.  240). Kuesioner akan disebarkan oleh 

penulis  dan menentukan fokus pada populasi yang sesuai dan 

tepat guna menjadi calon pelanggan di restoran ini. 

3) Ukuran Sampel 

Menurut Ho (2014, hal. 336) angka respoden ditentukan dengan 

cara jumlah pertanyaan yang ada pada baur pemasaran dikalikan 

lima (29 pertanyaan dikali 5) dengan kata lain diperlukan 

minimal 168 responden. Terdapat total 175 kuesioner yang telah 

disebar, diantaranya 7 kuesioner tidak valid dan 168 kuesioner 

yang valid.  

4) Design Sampling 

Menurut Sekaran & Bougie (2016, hal. 237), Sampling diartikan 

sebagai : 

“Sampling is the process of selecting a sufficient number of the right 

element from the population.” 

Berdasarkan dari definisi di atas, sampling diartikan sebagai 

sebuah proses dalam memilih jumlah yang cukup untuk 

mendapatkan elemen yang tepat dari populasi yang ada. Teknik 

sampling yang akan dilakukan dan dipilih adalah teknik 

nonprobability sampling atau dengan kata lain elemen-elemen 

dari tiap populasi tidak memiliki kesempatan yang sama untuk 

dipilih sebagai sampel dan dilakukan ketika populasi tidak dapat 

diketahui atau dihitung jumlahnya secara pasti (Sekaran dan 
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Bougie, 2016, hal. 247). Hal ini dikarenakan tidak ada kepastian 

populasi dari penelitian atau kita tidak memiliki kontrol atas 

jumlah tersebut, disamping itu juga memang tidak 

memungkinkan untuk menentukan jumlah populasi karena akan 

dinamis dan berubah-ubah. Nonprobability sampling tersebut 

akan dilakukan dengan metode convenience sampling dimana 

seseorang diambil sebagai sampel karena orang tersebut 

kebetulan atau sedang berada di sana atau orang tersebut 

merupakan teman dari peneliti.  

5) Validitas 

Validitas adalah uji untuk menentukan valid atau tidaknya 

instrumen yang diciptakan untuk mengukur konsep yang ingin 

diukur oleh peneliti (Sekaran dan Bougie, 2016, hal. 220). 

Berikut adalah tiga cara untuk mengukur validitas, yaitu:    

a) Content validity 

Mengukur dan memastikan bahwa pertanyaan-pertanyaan 

yang ditanyakan sudah mewakili konsep. 

b) Criterion-related validity 

Memastikan dan menetapkan berdasarkan ukuran yang 

digunakan untuk membedakan individu-individu 

berdasarkan kriteria yang diperkirakan. 

 

 

c) Construct Validity 
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Menguji maksimal atau tidaknya hasil yang didapat dengan 

menggunakan ukuran yang sesuai dengan teori yang 

digunakan. 

Cara untuk mengukur validitas dalam penelitian ini adalah 

membandingkan besar dari R hitung dengan R tabel, dimana 

R hitung adalah nilai dari koefisien korelasi Pearson dan R 

tabel adalah taraf signifikansi yang biasanya adalah 0,05. 

Apabila R hitung > R tabel maka data tersebut dianggap valid 

sedangkan apabila R hitung < R tabel maka data tersebut 

dianggap tidak valid.  

6) Reliabilitas 

Reliabilitas merupakan ukuran yang menunjukan dan 

memastikan bahwa alat pengukuran yang digunakan dalam 

penelitian adalah konsisten dari waktu ke waktu atau tidak akan 

berubah-ubah (Sekaran dan Bougie, 2016, hal. 223). Reliabilitas 

dapat diukur dengan menggunakan Cronbach’s Alpha di SPSS, 

dimana Cronbach’s Alpha tidak dapat diterima jika nilainya 

0,60,  dikatakan baik jika nilainya 0,70 dan sangat baik jika 

nilainya melebihi 0,80. Semakin mendekati angka satu maka 

semakin reliabel dan konsisten data yang diuji. 

b.   Metode Observasi Langsung 

 Menurut Sekaran & Bougie (2016, hal. 126), observasi adalah: 

“Observation involves going into “the field” – the factory, the super- 

market, the waiting room, the office, or the trading room – watching what 
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workers, consumers, or day traders do, and describing, analyzing, and 

interpreting what one has seen.” 

Berdasarkan data diatas, Observasi adalah dimana seorang peneliti 

pergi langsung ke lapangan seperti supermarket, ruang tunggu, 

kantor, atau ruang pertukaran; melihat apa yang dilakukan oleh 

pekerja, konsumen, atau day traders dan menjelaskan dan 

menganalisa apa yang telah diamati. Observasi yang telah 

dilakukan antara lain adalah : 

 Aksesibilitas menuju lokasi Ruko Garden House 

 Para pesaing langsung maupun tidak langsung di sekitar 

Pantai Indah Kapuk maupun Ruko Garden House 

 Aktivitas kerja di restoran sekitar Ruko Garden House 

maupun Pantai Indah Kapuk 

 Jumlah karyawan di restoran sekitar Ruko Garden House 

maupun Pantai Indah Kapuk 

2. Data Sekunder 

Menurut Sekaran dan Bougie (2016, hal. 116), data sekunder adalah: 

“Data gathered through existing sources are called secondary data. 

Secondary data are data that have been collected by others for another purpose 

than the purpose of the current study.” 

Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa data sekunder adalah 

data yang dikumpulkan melalui sumber yang sudah ada yang disebut data 

sekunder. Data sekunder ini adalah data yang telah dikumpulkan oleh 

orang lain untuk tujuan yang lain selain dari tujuan utama penelitian yang 

dilakukan. Data sekunder ini akan digunakan untuk meneliti apakah bisnis 
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restoran ini layak untuk dijalankan atau tidak. Data sekunder ini didapat 

dari statistik, pemerintah, buku, artikel, electronic books dan world wide 

web. Dalam studi kelayakan bisnis ini, terdapat data-data sekunder dari 

beberapa sumber diatas yaitu teori-teori yang ada didapat dari buku atau 

electronic books, data-data di latar belakang yang didapat dari statistik 

resmi.  

 

D. Tinjauan Konseptual Mengenai Bisnis Terkait 

1. Definisi Restoran 

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

“Restaurant 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 tersebut dapat disimpulkan bahwa restoran adalah  

bagian yang penting atau vital dari kehidupan atau gaya hidup sehari-hari. 

Manusia dapat mengunjungi restoran beberapa kali dalam seminggu untuk 

bersosialisasi maupun untuk makan dan minum. 

Menurut Walker (2018, hal. 3), restoran memiliki peran penting dalam 

gaya hidup manusia sebagai bagian dari aktivitas sosial mereka. Walker 

(2018, hal. 60) menyatakan bahwa selain perencanaan menu, dalam 

mengembangkan sebuah usaha restoran terdapat tujuh hal lain yang perlu 

diperhatikan, yaitu prices, services, quality, food, management, market, 

concepts, location, dan ambiance atau atmosphere. Hal ini menunjukkan 

bahwa atmosphere merupakan bagian penting dari sebuah usaha restoran 

yang tidak dapat dihilangkan. Walker (2018, hal. 15) juga menjelaskan 



 

 18 

bahwa atmosphere atau suasana restoran dapat memberikan pengalaman 

yang mengesankan kepada pelanggan.    

2. Sejarah Restoran di Dunia 

Menurut Walker (2018, hal. 5) restoran memiliki sejarah yang sangat 

panjang. Kedai makan berdiri di awal 1700 SM. Catatan mengenai tempat 

makan publik di Mesir Kuno dimulai pada 512 SM, dimana hanya 

menyajikan satu macam makanan saja. 

Di Roma kuno, khususnya Herculaneum, kota tersebut terkubur dibawah 

lumpur dan lahar karena erupsi gunung Vesuvius pada tahun 70M. Pada 

saat Arkeologis mempelajari area tersebut, mereka menemukan kedai 

yang menjual snack bars vending bread, keju, wine, kacang-kacangan, 

kurma, buah ara, dan makanan hangat. Di dekat area tersebut, ditemukan 

pula toko roti. Beberapa toko roti tersebut lebih banyak menjual kue-kue. 

Lalu pada tahun 1200, terdapat rumah makan di London, Paris, dan 

beberapa tempat di Eropa, dimana makanan yang sudah dimasak dapat 

dibeli tanpa duduk di restoran tersebut. 

Café pertama ditemukan di Konstantinopel pada tahun 1550, dan itu 

merupakan sebuah coffeehouse. 

3. Jenis Restoran di Dunia 

Menurut Walker (2018, hal. 24-25), restoran dibagi menjadi tiga menurut 

jenis pengelolaannya, yaitu: 
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a. Chain Restaurants 

Restoran yang telah dikenal baik di pasaran, pengaruh periklanan 

sangat besar, pengembangan sistem yang canggih, dan terdapat 

potongan harga saat pembelian.  

b. Independent Restaurants 

Restoran ini adalah restoran yang  mudah untuk dibuka karena 

pemiliknya dapat memilih hal-hal yang menyangkut restoran mereka 

seperti konsep, menu, dekorasi dan sebagainya. Kunci dari 

kesuksesan independent restoraurants adalah keinginan kuat untuk 

sukses.  

c. Franchise Restaurants. 

Franchise Restaurants merupakan restoran dimana terdapat suatu 

bentuk kerja sama dimana pemberi waralaba (Franchisor) 

memberikan izin kepada penerima walaba (Franchisee) untuk 

menggunakan hal intelektualnya, seperti nama, merek daging 

produk dan jasa serta sistem operasi usahanya. Sebagai imbalannya, 

Frenchisee membayar sejumlah uang kepada Franchisor. 

4. Klasifikasi Restoran 

Menurut Walker (2018, hal. 27) terdapat beberapa klasifikasi restoran, 

yaitu:  

a. Quick Service  

Merupakan restoran cepat saji yang menawarkan makanan yang telah 

diolah setengah jadi dan dapat disajikan dalam waktu singkat. Kategori 
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ini memiliki menu yang terbatas dan harga yang terjangkau. Contohnya 

McDonald’s dan Burger King. 

b. Pop-Up Restaurants 

Restoran jenis ini masih jarang ditemui di Indonesia. Restoran ini 

mengharuskan orang untuk membeli tiket agar dapat membeli 

makanan. Restoran ini hanya dapat ditemui di festival-festival dan 

biasanya hanya berlangsung beberapa hari saja.  

c. Food Truck 

Keuntungan dari bisnis model ini adalah bisa berkeliling kemana pun 

tanpa memiliki modal untuk membeli atau menyewa tempat. 

Kendaraan yang dipakai untuk berjualan juga bisa dikreasikan sesuai 

selera masing-masing. 

d. Quick Casual  

Restoran ini disebut quick casual karena berada di antara quick service 

dan casual dining. Restoran ini menyediakan makanan dengan bahan 

yang berkualitas, layanan yang cepat dan pada umumnya menerapkan 

sistem self-service. Contohnya adalah restoran Three Buns, Senopati. 

e. Family Dining 

Merupakan restoran dengan konsep makan keluarga, restoran ini 

biasanya menyediakan meja besar dengan banyak kursi, menu yang 

ditawarkan juga biasanya memiliki ragam yang banyak dan porsi besar. 

Contohnya adalah restoran Ta Wan atau The Duck King. 
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f. Casual Dining 

Merupakan  restoran yang popular karena tema yang sesuai dengan tren 

sosial yang sedang berkembang di masyarakat. Restoran ini melayani 

hampir semua jenis orang dengan menyediakan atmosfer atau suasana 

restoran yang santai dan nyaman. Menu yang ditawarkan di restoran 

jenis ini juga biasanya cukup sederhana dan dengan harga yang 

terjangkau. Contohnya adalah The Spoke Alam Sutera atau B’Steak. 

g. Fine Dining 

Merupakan restoran yang bersifat formal, menyediakan makanan 

dengan kualitas tinggi dengan harga yang juga cukup tinggi, biasanya 

menyediakan menu dengan jenis table d’hote menu, memberi layanan 

full and excelent service, dekorasi ruangan yang indah, dan suasana 

yang ekslusif. Contohnya adalah Restoran Skye Bar and Lunge, Jakarta. 

h. Steak Houses 

Restoran yang memiliki spesialiasi makanan yaitu steak  dengan 

berbagai variasi daging. Contohnya Steak 21, Holycow Steak House. 

i. Seafood Restaurants 

Restoran yang menyediakan menu utama yaitu hidangan laut yang 

masih segar sehingga tamu dapat memilih bahan makanannya sendiri 

secara langsung dan baru dimasak. Contohnya adalah Bandar Djakarta, 

Dan Megacafe Jimbaran, Bali. 

j. Ethnic Restaurants 

Restoran jenis ini menawarkan menu khas dari suatu daerah atau negara 

tertentu yang dapat memberikan pengalaman berbeda kepada 
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konsumen yang datang dengan menunjukan atmosfer atau kesan dari 

negara tersebut. Contohnya adalah Rumah Makan Padang Sederhana 

di Indonesia. 

k. Theme Restaurants 

Merupakan restoran yang memiliki konsep unik yang diterapkan dalam 

segala aspek di restoran tersebut, seperti dekorasi eksternal maupun 

internal restoran, fasilitas, desain menu, seragam waiter/waitress, 

sehingga memberikan pengalaman unik bagi para tamu dan menjadi ciri 

khas dari restoran tersebut. Contohnya adalah Modern Toilet - Taipei 

Ximending. 

l. Coffee Shop 

Restoran dengan konsep yaitu kopi sebagai menu utama, dan ditemani 

dengan menu-menu bakery dan dessert , serta minuman yang beragam. 

Contohnya adalah Starbucks dan Maxxcoffee. 

m. Chef-owned Restaurants 

Restoran yang dimiliki oleh para koki, dimana para koki ini memiliki 

motivasi untuk menghasilkan produk-produk makanan yang 

berkualitas dan bercita rasa tinggi. Contohnya adalah Nomz Kitchen and 

Pastry yang dimiliki oleh chef Arnold Poernomo. 

n. Celebrity Restaurants 

Restoran yang dimiliki oleh para selebriti atau publik figur. Umumnya 

memiliki keunggulan karena lebih mudah populer. Contohnya adalah 

Ayam Geprek Bensu yang dimiliki oleh Ruben Onsu. 
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Dari beberapa klasifikasi restoran di atas, Crab With Me adalah 

termasuk dalam klasifikasi Seafood Restaurant karena menyediakan 

menu utama yaitu hidangan laut. 

5. Tipe-Tipe Layanan 

Menurut Chon dan Maier (2010, hal. 196-199), terdapat tipe-tipe layanan 

dalam menyajikan makanan yaitu: 

a. Self service 

Merupakan tipe layanan yang paling sederhana dimana karyawan tidak 

mendatangi meja konsumen, melainkan konsumen memilih makanan 

dan alat makan mereka sendiri lalu dibawa ke tempat makan. Karyawan 

hanya membantu konsumen dalam membagikan makan yang dipilih. 

Contohnya, di restoran Raa-Cha. 

b. The Traditional Cafeteria 

Layanan dimana hanya terdiri dari satu jalur atau alur, yaitu dimulai 

dari konsumen mengambil alat makan dan nampannya sendiri, lalu 

memilih makanan dan akan membayar makanan tersebut di kasir.. 

Contohnya, di Hoka-Hoka Bento dan Marugame Udon. 

c. The Free-flow Cafeteria 

Berbeda dengan traditional cafetaria, layanan di restoran ini memiliki 

banyak jalur atau alur sesuai dengan section seperti hot section, cold 

section, dan beverage section. Contohnya, di employee cafeteria JW 

Marriot Surabaya. 
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d. The Carousel 

Menerapkan tipe layanan dimana makanan yang sudah jadi diletakkan 

pada tempat yang berjalan sehingga tamu dapat memilih makanan yang 

diinginkannya dengan bebas. Contohnya, di restoran Sushi Tei dan 

Sushi Go. 

e. Vending 

Layanan dimana menggunakanmesin yang disebut dengan vending 

machine. Contohnya, di restoran Febo di Amsterdam. 

f. The Carvery 

Metode layanan ini umum diterapkan di berbagai restoran hotel yang 

menyediakan layanan buffet. Seringkali ditemukan counter, biasanya 

grilled product yang dijaga oleh seorang chef, sehingga jika ada tamu 

menginginkan makanan tersebut, maka chef akan memotong daging 

sesuai dengan porsi yang telah ditentukan. 

g. The Buffet 

Layanan dimana  konsumen dipersilahkan untuk mengambil makanan 

sepuasnya dengan harga yang telah ditentukan oleh pihak restoran.. 

Metode ini digunakan hampir di seluruh hotel saat breakfast pada 

umumnya. Contohnya, di restoran Kintan Buffet. 

h. Take-away or Take-out Service 

Layanan dimana umumnya digunakan oleh jenis restoran cepat saji 

karena produk makanan yang diterapkan sudah memiliki standar 

dengan pilihan yang terbatas. Contohnya, ini dterapkan pada restoran 

Pizza Hut. 
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i. Counter or Bar Service 

Layanan dimana juru masak akan secara langsung memasak menu yang 

dipesan di depan konsumen yang duduk.. Pelayanan ini tentunya 

menarik perhatian karena konsumen dapat melihat langsung cara 

memasak menu makanannya. Contohnya, di restoran Jepang yang 

menyajikan menu Teppanyaki seperti di Shokuyoku. 

j. Table Service 

Layanan dimana konsumen akan datang ke sebuah restoran, lalu duduk 

di meja yang disediakan, memesan makanan atau minuman sesuai 

menu yang telah disediakan, setelah itu makanan atau minuman datang 

lalu konsumen menikmati makanan tersebut lalu membayar di kasir 

sesuai harga yang ditentukan. 

k. Banquet Service 

Layanan dimana memiliki beberapa pilihan untuk penataan meja yang 

dapat digunakan untuk tamu yang berjumlah sedikit maupun banyak. 

Contohnya ketika acara Wedding Ceremony. 

l. Room and Lounge Service 

Room and lounge service menyediakan ruang makan yang jauh dengan 

area produksi makanan, sehingga pihak hotel atau restoran 

menyediakan layanan antar ke ruangan tamu. 

m. Car or Drive-in Service 

Metode layanan ini lebih dikenal dengan istilah drive-thru yang banyak 

diterapkan oleh beberapa restoran cepat saji. Contohnya, metode ini 

diterapkan di restoran cepat saji McDonald’s Drive Thru. 
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n. Centralized Tray Service 

Merupakan pelayanan dimana makanan dan minuman disajikan kepada 

konsumen dengan menggunakan nampan. Ini merupakan metode 

layanan informal yang terjadi dalam maskapai penerbangan selama 

perjalanan di pesawat dan juga rumah sakit. 

6. Sejarah Makanan Seafood Di Dunia 

Menurut Walker (2014, hal. 40), Di Amerika kolonial makanan laut di 

sepanjang Pesisir Pantai Timur atau East Coast sangatlah berlimpah. 

Makanan laut merupakan  makanan pokok  yang banyak dijumpai di bar. 

Tiram atau oyster  dan makanan laut lainnya sangat murah dan berlimpah. 

Di New England, ikan Cod dianggap sebagai raja karena merupakan basis 

perdagangan antara Boston, Kepulauan Karibia, dan Inggris. Ikan Cod 

kering akan dikirim ke pulau-pulau di Karibia sebagai protein utama bagi 

penduduk pulau. Lalu gula dan rum yang  telah dibuat oleh penduduk pulau 

dikirim ke Inggris. Banyak restoran makanan laut yang dimiliki dan 

dioperasikan oleh pemilik restoran independen. Sebagai contohnya restoran 

Red Lobster, dengan sekitar 700 restoran adalah rantai terbesar dengan $ 

2,7 miliar dalam penjualan tahunan dan rata-rata penjualan per restoran 

hampir $ 3,8 juta. Red Lobster melayani hampir 3 juta tamu per minggu dan 

145 juta per tahun. Dalam keadaan ekonomi yang baik, pelanggan tidak ragu 

untuk menghabiskan sebanyak $ 30 untuk hidangan makanan laut. 
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7. Aplikasi Konsep Teoritikal 

Crab With Me adalah sebuah bisnis restoran yang bergerak di sektor food 

and beverage. Crab With Me termasuk dalam kategori Seafood Restaurant, 

yang menyediakan makanan seafood yang dipadukan dengan cita rasa 

bumbu khas Indonesia dan negara Asia lain yaitu Jepang, Korea, dan 

Thailand. Terdapat bumbu-bumbu dari Indonesia seperti rendang dan gulai, 

bumbu dari Jepang seperti teriyaki dan miso, bumbu dari Korea yaitu 

tteokbokki , dan bumbu dari Thailand yaitu Tom Yum. Terdapat juga 

minuman yang tentunya segar untuk menikmati hidangan di Crab With Me 

seperti es kelapa muda, es cendol, aneka jus seperti jus mangga, jus alpukat, 

dan yang lain. 

Crab With Me akan didirikan di Ruko Garden House Blok A No. 30 di 

Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Crab With Me menggunakan jenis menu 

a’la carte yaitu makanan dan minuman ditampilkan dengan harga 

individual pada setiap nama menu. Dilihat dari jenis layanan, Crab With Me 

menerapkan sistem Table Service , yaitu konsumen datang ke tempat lalu 

duduk di meja lalu memesan makanan atau minuman  dan setelah itu 

makanan atau minuman disajikan lalu konsumen dapat menikmati makanan 

dan minuman  lalu membayarnya sesuai harga yang ditentukan. Crab With 

Me  menawarkan konsep baru yaitu open kitchen atau kitchen yang terbuka 

sehingga para pelanggan  dapat melihat proses memasak secara langsung.  

Crab With Me akan menyediakan fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat  

yaitu free-wifi serta live music untuk para pelanggan. Dekorasi yang akan 

dipakai oleh restoran ini adalah Underwater Sealife yaitu design dibuat 
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menyerupai kehidupan di bawah laut seperti gambar hewan-hewan laut di 

dinding dan lantai. Restoran Crab With Me ini akan menjadi tempat yang 

cocok sebagai tempat bertemu, berkumpul dan bersosialisasi dengan 

suasana yang santai dan nyaman dengan ditemani hidangan laut yang  

bercita rasa nusantara dan Asia  yang enak dan segar. 

 

 

 

 

   

 

 

 


