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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Gagasan Awal 

Industri pariwisata telah ditetapkan sebagai sektor unggulan bagi 

pembangunan nasional, dan merupakan salah satu sektor yang 

memberikan kontribusi pada negara dari berbagai bidang yaitu secara 

ekonomi, budaya, sosial politik, kewilayahan, dan lingkungan, hal ini 

sesuai dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pariwisata 

Tahun 2018. Lebih lanjut dijelaskan bahwa, sektor pariwisata diharapkan 

dapat menyandang fungsi sebagai penyumbang devisa terbesar bagi 

perekenomian nasional untuk kedepannya, menggantikan sektor minyak 

dan gas dikarenakan cadangan minyak dan gas yang akan habis dan tidak 

dapat tergantikan lagi  

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 

Tahun 2009 Pasal 1 Tentang Kepariwisataan, pariwisata merupakan 

berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta 

layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan 

Pemerintah Daerah. Selain itu, usaha pariwisata adalah usaha yang 

menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan 

dan penyelenggaraan pariwisata. Salah satu usaha pariwisata adalah jasa 

penyedia makanan dan minuman. Usaha jasa makanan dan minuman itu 

sendiri merupakan usaha jasa penyediaan makanan dan minuman yang 

dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan 

dapat berupa restoran, kafe, jasa boga, dan bar/kedai minum, hal ini dilihat 
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dari Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 

Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan. Salah satu bentuk usaha jasa 

makanan dan minuman adalah restoran, restoran merupakan bagian 

penting dari gaya hidup manusia. Saat ini restoran tidak hanya menjadi 

tempat makan dan minum tetapi juga bisa menjadi tempat untuk 

bersosialisasi, hal ini diungkapkan oleh Walker (2017, hal. 268) 

TABEL 1 
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut 

Lapangan Usaha Kabupaten Tangerang (Juta Rupiah) 
Lapangan Usaha 2014 2015 2016 2017 

Pertanian, 
Kehutanan, dan 
Perikanan 

5.989.836,10 6.752.916,02 7.519.060,42 8.127.375,97 

Pertambangan dan 
Penggalian 

44.400,04 47.823,2 50.219,54 51.556,88 

Industri Pengolahan 35.927.533,40 38.796.274,54 40.911.524,65 43.988.517,82 

Pengadaan Listrik 
dan Gas 

5.209.264,86 6.159.387,38 5.385.879,56 4.763.253,04 

Pengadaan Air, 
Pengelolaan 
Sampah, Limbah 
dan Daur Ulang 

54.574,55  

 

60.673,93  

 

66.283,02  

 

74.495,39  

 

Konstruksi  11.362.034,62 12.947.763,92 14.312.257,55 16.232.044,51 

Perdagangan Besar 
dan Eceran; 
Reparasi Mobil dan 
Sepeda Motor 

10.003.287,53 10.966.623,39 11.707.838,73 13.027.256,2 

Transportasi dan 
Pergudangan 

2.414.984,25 2.811.684,65 3.134.260,41 3.527.917,05 

Penyediaan 
Akomodasi dan 
Makan Minum 

1.301.192,60 1.472.588,26 1.630.086,49 1.816.466,02 

Informasi dan 
Komunikasi 

2.984.500,69 3.193.726,12 3.497.818,22 3.945.354,48 

Jasa Keuangan dan 
Asuransi 

4.275.621,19 4.790.870,08 5.763.597,78 6.364.925,45 

Real Estate 5.853.331,96 6.795.715,71 7.584.001,61 8.607.425,59 
Jasa Perusahaan 859.747,28 995.613,94 1.107.726,69 1.244.837,52 
Administrasi 
Pemerintahan, 
Pertahanan dan 
Jaminan Sosial  

1.383.847,31 1.621.473,04 1.839.993,52 2.021.748,41 

Jasa Pendidikan 2.118.719,82 2.413.119,47 2.736.789,32 3.215.657,44 
Jasa Kesehatan dan 
Kegiatan Sosial 

354.784,80 396.067,84 439.210,53 497.573,24 

Jasa lainnya 1.272.810,61 1.437.098,52 1.577.254,10 1.786.874,62 
PDRB 91.410.471,61 101.659.420,00 109.343.793,13 119.293.279,63 

Sumber : BPS Kabupaten Tangerang (2018) 
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Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Tangerang (2018) 

menunjukkan bahwa sektor penyediaan akomodasi dan makan minum 

pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 terus meningkat setiap 

tahunnya. Pencapaian pada tahun 2014 tercatat sebesar 1.301.192,60 

meningkat menjadi 1.472.588,26 pada tahun 2015, lalu pada tahun 2016 

kembali mengalami kenaikan menjadi 1.630.086,49 dan terus mengalami 

kenaikan hingga tahun 2017 menjadi sebesar 1.816.466,02. Data di atas 

membuktikan bahwa sektor penyediaan akomodasi dan makan minum 

memiliki perkembangan yang cukup baik terutama antara tahun 2016 ke 

2017 yang mengalami peningkatan sebesar 186.379,53. 

TABEL 2 
Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kabupaten  

di Provinsi Banten 
Kabupaten/Kota Jumlah Penduduk Laju Pertumbuhan (%) 

2010 2016 2017 2010-2017 2016-2017 
Kabupaten      
1. Pandeglang 1.154.207 1.200.512 1.205.203 0,62 0,39 
2. Lebak 1.209.207 1.279.412 1.288.103 0,91 0,68 
3. Tangerang 2.852.182 3.477.495 3.584.770 3,32 3,08 
4. Serang 1.408.796 1.484.502 1.493.591 0,84 0,61 
      
Kota      
1. Tangerang 1.808.498 2.093.706 2.139.891 2,43 2,21 
2. Cilegon 376.404 418.705 425.103 1,75 1,53 
3. Serang 580.802 655.004 666.600 1,99 1,77 
4. Tangerang 
Selatan 

1.298.504 1.593.812 1.644.899 3,44 3,21 

Banten 10.688.600 11.955.243 12.448.160 2,20 2,01 
Sumber : BPS Provinsi Banten (2018) 
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TABEL 3 
Distribusi dan Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten di  

Provinsi Banten Tahun 2017 
Kabupaten/Kota Persentase Penduduk Kepadatan Penduduk per km2 
Kabupaten   
1. Pandeglang 9,68 439 
2. Lebak 10,35 376 
3. Tangerang 28,80 3.543 
4. Serang 12,00 861 
   
Kota   
1. Tangerang 17,19 13.902 
2. Cilegon 3,41 2.422 
3. Serang 5,36 2.499 
4. Tangerang 
Selatan 

13,21 11.175 

Banten 100,00 1.288 
Sumber : BPS Provinsi Banten (2018) 

Berdasarkan Badan Pusat Statistik Provinsi Banten (2018) pada Tabel 2, 

Kabupaten Tangerang memiliki jumlah penduduk dan laju pertumbuhan 

penduduk terbesar di Provinsi Banten. Dengan jumlah penduduk sebesar 

3.477.495 pada tahun 2016 dan 3.584.770 pada tahun 2017, Kabupaten 

Tangerang mengalami peningkatan laju pertumbuhan penduduk sebesar 

3,08%. Kabupaten Tangerang juga memiliki persentasi dan kepadatan 

penduduk terbesar diantara kabupaten lainnya di Provinsi Banten sesuai 

dari Tabel 3, yaitu dengan persentase penduduk sebesar 28,80 dan 

kepadatan penduduk sebesar 3.543. Dilihat dari data diatas, dengan jumlah 

penduduk yang terus meningkat akan membawa dampak pada tingkat 

permintaan pelanggan. Oleh karena itu, Gading Serpong yang terletak di 

Kabupaten Tangerang memiliki potensi yang baik dalam pembangunan 

usaha restoran. Gading Serpong merupakan kawasan yang sedang 

berkembang dan memiliki lokasi yang strategis karena terletak di tengah-

tengah kawasan pengembang besar yaitu Summarecon, Paramount Land, 
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BSD City, dan Alam Sutera. Didukung oleh berbagai fasilitas seperti 

perumahan, pusat perbelanjaan, sekolah, kampus, rumah sakit, hingga 

akses jalan tol, dapat menarik pelanggan dari berbagai kalangan (Berita 

Satu, 2016; Kompas, 2015). Dengan lokasi yang strategis dan target pasar 

yang luas menunjukkan bahwa Gading Serpong merupakan lokasi yang 

baik untuk mendirikan usaha. 

 Usaha yang akan dibangun adalah restoran, terdapat berbagai 

alasan bagi seseorang untuk memulai bisnis restoran (Walker, 2014, hal. 

4–5), yaitu yang pertama adalah uang, restoran merupakan bisnis yang 

berpotensial dalam menghasilkan uang. Berdasarkan NRA (National 

Restaurant Assocation), industri restoran memiliki total penjualan sebesar 

580 miliar. Restoran yang sukses akan memiliki keuntungan yang besar. 

Kedua adalah potensi pembelian, pemilik restoran yang sukses akan 

didekati oleh pembeli sehingga banyak perusahaan besar yang membeli 

restoran, terutama rantai restoran kecil. Ketiga adalah tempat 

bersosialisasi, restoran merupakan tempat untuk bersosialisasi, 

memuaskan kebutuhan masyarakat untuk berinteraksi dan bersosialisasi 

satu sama lain. Keempat merupakan kesukaan terhadap lingkungan kerja 

yang berubah, banyak orang yang memasuki bisnis restoran karena 

lingkungan pekerjaannya yang dapat berubah dan tidak sama setiap 

harinya. Kelima ialah tantangan, bisnis restoran akan selalu memberikan 

tantangan. Akan selalu ada cara baru dalam melayani konsumen, dekorasi 

yang diperbaharui, hidangan makanan dan minuman baru, karyawan baru 

yang perlu dilatih, dan cara baru dalam pemasaran, promosi, dan 
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penjualan. Keenam adalah kebiasaan, ketika seseorang telah mempelajari 

keterampilan atau cara hidup tertentu, hal tersebut dapat menjadi 

kebiasaan dalam hidup. Sebagai contoh orang yang belajar memasak dan 

merasa nyaman melakukannya, dapat membuka restoran untuk 

menyalurkan kebiasaannya. Ketujuh adalah gaya hidup yang 

menyenangkan, orang yang menyukai makanan dan minuman akan merasa 

restoran merupakan tempat yang tepat untuk menyalurkan hobinya. 

Kedelapan adalah memiliki banyak waktu, dimana banyak orang yang 

pensiun dari pekerjaan mereka sebelumnya dan memutuskan untuk masuk 

dalam bisnis restoran karena restoran memberikan fleksibilitas, interaksi 

sosial, dan kesenangan, dan yang terakhir adalah kesempatan untuk 

mengekspresikan diri, pemiliki restoran dapat mengekspresikan dirinya 

sendiri melalui restoran sebagai medianya, seperti penentuan konsep, 

menu makanan, dekorasi, dan lain-lain. 

Sesuai dengan teori di atas, usaha yang akan dibangun adalah 

restoran yang diberi nama MatchaTime dengan menyajikan menu-menu 

dengan cita rasa matcha karena matcha memiliki potensi manfaat 

kesehatan yang lebih besar dibanding teh hijau lainnya, salah satunya yaitu 

untuk mengurangi risiko diabetes, penyakit kardiovaskular, dan membantu 

mencegah kanker (Xu, Ying, Hong, & Wang, 2016). Berikut adalah 

manfaat kesehatan yang dihasilkan dari matcha menurut Doblas (2015, 

hal. 26): 

a. Sebagai antioksidan dan membantu mencegah kanker 

Matcha memiliki kandungan EGCg yang berfungsi melawan kanker, 
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termasuk kanker usus besar, kanker payudara, dan kanker prostat. Teh 

hijau matcha mengandung 100 kali lebih banyak ECGc dibandingkan 

teh lainnya. Hal ini membuat matcha menjadi bahan pelawan kanker 

paling ampuh.  

b. Mampu melawan bakteri dan virus 

Catechins dalam matcha memiliki sifat antibiotik. Teh hijau dapat 

menjaga sistem kekebalan tubuh dan dapat melawan serangan bakteri 

maupun virus lainnya. ECGc menghambat pertumbuhan virus 

influenza A, virus hepatitis B dan C, virus herpes, dan bakteri 

adenovirus Stapgylococcus aureus. Nutrisi dalam matcha juga 

memiliki kemampuan menghambat serangan HIV pada sel-T manusia. 

c. Meningkatkan metabolisme dan membakar kalori 

Bubuk matcha menjadi penambah energi yang mampu meningkatkan 

ketahanan fisik, mempercepat proses pemulihan, serta membantu 

mengurangi kerusakan otot. Matcha juga mampu meningkatkan 

metabolisme, membakar lemak, dan dapat meningkatkan 

thermogenesis (tingkat pembakaran kalori tubuh). 

d. Menciptakan rasa tenang 

L-theanine yang merupakan komponen lain dari matcha adalah asam 

amino dengan sifat psikoaktif yang mampu menyebabkan rasa santai 

tanpa mengantuk atau efek gugup seperti yang bisa disebabkan oleh 

kopi. 

e. Mengurangi kolesterol dan diabetes 

Matcha mampu menurunkan kolesterol jahat, namun tetap harus 
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menghindari makanan dengan kadar tinggi kolesterol. Matcha juga 

mampu meningkatkan sensitivitas insulin pada diabetes tipe 2. 

Kandungan polifenol dan polisakrida pada matcha adalah komponen 

yang efektif dalam menurunkan gula darah, mengurangi risiko struk 

dan, hipertensi. 

f. Berfungsi sebagai detoks 

Matcha mengandung klorofil lebih banyak dari teh hijau lainnya. 

Kandungan klorofil ini dapat membantu untuk membersihkan tubuh 

dari racun dan logam berat. Matcha berfungsi sebagai detoks yang 

dapat mengembalikan keseimbangan pH alami dan membersihkan 

serta memurnikan darah. 

g. Manfaat lainnya 

Matcha juga kaya akan vitamin A, B-complex, C, E, dan K. matcha 

juga mengandung mineral seperti mangan, kalium, kalsium, dan fosfor 

yang merupakan pengatur biologis. 

Matcha merupakan salah satu jenis teh hijau yang memiliki proses 

pembuatan yang berbeda, daun teh juga hanya dikukus sebentar untuk 

menghindari daun teroksidasi kemudian ditumbuk menjadi bubuk. Ini 

adalah bentuk teh yang unik karena diproduksi menggunakan seluruh 

bagian daun. Hal ini berarti jika meminum matcha atau memakan 

makanan yang mengandung matcha, maka semua bahan dari daun teh 

dikonsumsi. Matcha juga dapat digunakan sebagai alternatif untuk 

minuman yang kaya serat dan banyak digunakan dalam makanan sehat 

(Xu, Ying, Hong, & Wang, 2016). Selain itu, matcha merupakan bahan 
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serbaguna yang dapat digunakan untuk masakan gurih, hidangan penutup, 

minuman, dan bahkan dapat dikonsumsi tanpa perlu dimasak (Doblas, 

2015, hal. 23). Pemilihan nama MatchaTime dikarenakan semua produk 

makanan dan minuman yang dijual akan mengandung cita rasa matcha, 

mulai dari makanan berat hingga hidangan penutup dan minuman.  

Salah satu manfaat matcha adalah untuk mencegah kanker, berikut 

merupakan data penderita kanker di Indonesia: 

TABEL 4 
Prevalensi (per mil) Kanker Berdasarkan Diagnosis Dokter Pada 
Penduduk Semua Umur Menurut Provinsi Tahun 2018 

Provinsi %o 95% Cl (%o) N tertimbang 
Aceh  2,00 1,56-2,58 20.244 
Sumatera Utara 1,55 1,10-2,19 55.351 
Sumatera Barat 2,47 1,93-3,17 20.663 
Riau 1,67 1,21-2,30 26.085 
Jambi  1,32 0,91-1,93 13.692 
Sumatera Selatan 1,54 1,10-2,17 32.126 
Bengkulu 1,37 0,86-2,16 7.531 
Lampung 1,40 0,97-2,03 32.148 
Bangka Belitung 1,49 0,89-2,50 5.592 
Kepulauan Riau 1,87 1,05-3,32 8.173 
DKI Jakarta 2,33 1,65-3,29 40.210 
Jawa Barat 1,41 1,12-1,78 186.809 
Jawa Tengah 2,11 1,79-2,48 132.565 
DI Yogyakarta 4,86 3,72-6,34 14.602 
Jawa Timur 2,17 1,85-2,55 151.878 
Banten 1,39 0,90-2,15 48.621 
Bali 2,27 1,63-3,15 16.481 
Nusa Tenggara Barat 0,85 0,50-1,44 19.247 
Nusa Tenggara Timur 1,49 1,04-2,14 20.599 
Kalimantan Barat 1,55 1,04-2,31 19.190 
Kalimantan Tengah 1,36 0,86-2,14 10.189 
Kalimantan Selatan 2,13 1,49-3,05 16.043 
Kalimantan Timur 1,45 0,94-2,22 13.977 
Kalimantan Utara 2,16 1,13-4,16 2.733 
Sulawesi Utara 1,71 1,17-2,50 9.542 
Sulawesi Tengah 2,23 1,61-3,10 11.548 
Sulawesi Selatan 1,59 1,23-2,05 33.693 
Sulawesi Tenggara 1,31 0,76-2,25 10.167 
Gorontalo 2,44 1,45-4,11 4.547 
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TABEL 4 
Prevalensi (per mil) Kanker Berdasarkan Diagnosis Dokter Pada 

Penduduk Semua Umur Menurut Provinsi Tahun 2018 (Lanjutan) 
Sulawesi barat 1,58 0,90-2,78 5.195 
Maluku 0,90 0,42-1,93 6.801 
Maluku Utara 0,94 0,47-1,90 4.723 
Papua Barat 1,32 0,58-2,99 3.588 
Papua 1,58 0,80-3,11 12.736 
INDONESIA 1,79 1,68-3,11 1.017.290 

    Sumber: Riskesdas (2018) 
 

B. Tujuan Studi Kelayakan Bisnis 

Studi kelayakan bisnis ini disusun dengan tujuan untuk mengetahui 

dan menganalisis layak atau tidaknya MatchaTime untuk dijalankan 

dilihat dari seluruh aspek-aspek yang terkait didalamnya.  

1. Tujuan Utama (major objectives) 

Menganalisis setiap aspek yang terkait dalam perencanaan 

MatchaTime 

a. Aspek Pasar dan Pemasaran  

Menganalisis permintaan, penawaran, segmentasi, target, posisi 

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

hidup dan teknologi dari MatchaTime. 

b. Aspek Operasional 

Menganalisis jenis aktivitas dan fasilitas, perhitungan kebutuhan 

ruang fasilitas, pemilihan lokasi dan teknologi yang akan 

digunakan oleh MatchaTime. 

c. Aspek Manajemen dan Sumber Daya Manusia 

Menganalisis struktur organisasi, sumber daya manusia, pelatihan 

dan pengembangan, dan aspek legal dari MatchaTime. 
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d. Aspek Keuangan 

Menganalisis sumber dan kebutuhan dana, biaya operasional, 

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

event point, penilaian investasi, dan manajemen risiko dari 

MatchaTime. 

2. Sub Tujuan (minor objectives) 

a. Membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat sekitar area 

usaha. 

b. Menambah variasi restoran di lingkungan sekitar. 

 

C. Metodologi Penelitian 

Untuk melancarkan pelaksanaan perencanaan usaha yang akan 

dijalankan, dibutuhkan data-data valid yang dapat diperoleh dengan 

mengumpulkan data primer dan sekunder. 

1. Data Primer 

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

sebagai: 

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

researcher on the variables of interest for the specific purpose of the study.” 

Berdasarkan definisi di atas, data primer mengacu pada informasi yang 

diperoleh secara langsung oleh peneliti dengan tujuan untuk penelitian. 

Data primer dapat didapatkan dengan beberapa cara yaitu: 

a. Metode Survei dengan Kuesioner 

Berdasarkan Sekaran & Bougie (2016, hal. 142), kuesioner 

merupakan: 
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“A questionnaires is a preformulated witten set of questions to 

which respondents record their answer, usually within rather closely 

defined alternatives.” 

Dilihat dari kutipan di atas, kuesioner merupakan kumpulan 

pertanyaan-pertanyaan tertulis yang sudah diformulakan dimana 

responden mencatat jawaban mereka. Metode survei berguna untuk 

mengetahui situasi dan kondisi pasar, dengan metode ini peneliti 

mampu menganalisis informasi yang didapat secara langsung 

sesuai dengan pendapat dan pengalaman responden. 

1) Populasi dan Sampel 

Definisi populasi menurut Sekaran & Bougie (2016, hal. 236) 

adalah: 

“The Population refers to the entire group of events, or things 

of interest that the researcher wishes to investigate.” 

Berdasarkan definisi di atas, populasi adalah keseluruhan 

kelompok dari suatu hal yang ingin diselidiki oleh peneliti. 

Populasi dari penelitian ini adalah masyarakat Kabupaten 

Tangerang. 

Sedangkan pengertian sampel menurut Sekaran & Bougie 

(2016, hal. 237) adalah: 

 “A sample is a subset of the population.” 

Dapat disimpulkan bahwa sampel merupakan bagian dari suatu 

populasi. Metode yang digunakan adalah nonprobability 

sampling dengan teknik convenience sampling, dimana teknik 

pengumpulan informasi dari anggota populasi yang mudah 
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didapat untuk menyediakan informasi yang diinginkan. Sampel 

dari penelitian ini adalah masyarakat Gading Serpong dan 

sekitarnya. 

2) Uji Validitas dan Reabilitas 

Sekaran & Bougie (2016, hal. 398), mendefinisikan validitas 

sebagai: 

“Evidence that the instrument, technique, or process used to 

measure a concept does indeed measure the intended concept.” 

Berdasarkan definisi di atas, validitas merupakan bukti bahwa 

suatu instrument, teknik, atau proses yang digunakan untuk 

mengukur suatu konsep benar-benar mengukur konsep yang 

dimaksudkan tersebut. 

Sedangkan definisi realibitas menurut Sekaran & Bougie 

(2016, hal. 396) adalah: 

“Attests to the consistency and stability of the measuring 

instrument.” 

Berdasarkan definisi di atas, reabilitas menunjukkan 

konsistensi dan stabilitas suatu instrument pengukuran.  

b. Observasi  

Pengertian observasi menurut Sekaran & Bougie (2016, hal. 130) 

adalah: 

“Observation concerns the planned watching, recording, 

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

Berdasarkan definisi di atas, observasi merupakan metode 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati, 
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mempelajari, menganalisa, dan memahami perilaku, tindakan, atau 

peristiwa. Observasi dilakukan untuk mengetahui keadaan lokasi 

sekitar usaha, pesaing langsung maupun tidak langsung yang dapat 

mempengaruhi pertumbuhan restoran. 

2. Data Sekunder 

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

sebagai: 

“Secondary data are data that already exist and do not have to be 

collected by the researcher.” 

Berdasarkan definisi di atas, data sekunder merupakan data yang telah 

ada dan tidak dikumpulkan sendiri oleh peneliti yang bersangkutan. 

Data sekunder bisa didapatkan melalui referensi buku, jurnal dan 

artikel, website resmi, dan informasi-informasi lainnya yang berkaitan 

dengan penelitian. 

 

D. Tinjauan Konseptual Mengenai Bisnis Terkait 

1. Pengertian Parisiwata 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 

Pasal 1, Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan 

didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh 

masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. 

Sedangkan usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang 

dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan 

penyelenggaraan pariwisata. 
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2. Pengertian Restoran 

Walker (2017, hal. 268) mendefinisikan restoran sebagai: 

“Restaurant are vital part of our everyday lifestyles: because we are a 

society on the go, we patronize times a week to socialize as well as eat and 

drink.” 

 Berdasarkan kutipan di atas, dapat disimpulkan bahwa restoran 

merupakan bagian penting dari gaya hidup manusia sehari-hari. 

Manusia dapat mengunjungi restoran beberapa kali dalam seminggu 

untuk bersosialisasi dan makan minum. 

3. Pengertian Theme Restaurants 

Theme Restaurants merupakan restoran dengan ciri khas menggunakan 

suatu tema tertentu dan diterapkan dalam segala aspek di dalam 

restoran tersebut sehingga dapat memberikan pengalaman unik bagi 

para tamu (Walker, 2014, hal. 34–59). Contoh: Miss Unicorn Café. 

4. Pengertian Menu A la Carte 

Gregoire (2013, hal. 45–46) mendefinisikan menu A la Carte sebagai 

menu yang berisi semua makanan dan minuman yang disediakan oleh 

restoran dan dijual secara terpisah satu sama lain sehingga pelanggan 

dapat memilih sesuai dengan keinginan mereka. 

5. Pengertian American Service 

Brown (2015, hal. 135) mendefinisikan American Service sebagai 

suatu layanan dimana makanan telah diporsikan di dapur dan 

kemudian disajikan kepada tamu.  
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6. Pengertian Matcha 

Matcha merupakan sejenis teh hijau tetapi melalui proses pembuatan 

yang berbeda dengan teh hijau biasa dan dihasilkan dari daun teh hijau 

yang ditanam secara shade-grown. Daun teh yang telah dipanen akan 

dikukus untuk mencegah daun teroksidasi dan kemudian digiling, hal 

ini sesuai dengan penjelasan Xu et al (2016). 

7. Alasan Membuka Bisnis Restoran 

Salah satu alasan membuka bisnis restoran menurut Walker (2014, hal. 

4) adalah uang. Restoran merupakan salah satu bisnis yang 

berpotensial dalam menghasilkan uang. Restoran yang sukses akan 

memberikan keuntungan yang besar. 

8. Gambaran konsep 

Berdasarkan tinjauan konseptual yang telah ditulis, MatchaTime 

termasuk dalam theme restaurant dimana restoran ini memiliki suatu 

tema khusus sebagai ciri khas restoran yaitu matcha. MatchaTime 

menawarkan produk utama yaitu makanan dan minuman dengan cita 

rasa matcha, mulai dari makanan ringan, hidangan utama, hidangan 

penutup, dan minuman. Selain itu MatchaTime juga menyediakan 

minuman non-matcha. Jenis menu yang digunakan adalah menu A la 

carte dimana tamu dapat memesan makanan dan minuman secara 

individual sesuai dengan keinginan mereka dengan jenis layanan 

American Service dimana makanan telah diporsikan dan dihidangkan 

di atas piring di dapur dan kemudian disajikan kepada konsumen.  
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MatchaTime dilengkapi dengan fasilitas seperti free Wi-Fi, AC, musik 

dan dekorasi dengan desain jepang. Restoran ini akan beroperasi 

mulai pukul 10.00 sampai 22.00 dan dibagi menjadi 2 area yaitu di 

luar ruangan akan menjadi area merokok dan di dalam ruangan akan 

menjadi area bebas rokok. MatchaTime akan berlokasi di Ruko 

Arcadia Square, Gading Serpong, Tangerang.  

 


