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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Gagasan Awal 

Menurut (Jess Feist, Gregory J Feist, Dr., 2017, hal. 332) salah satu 

kebutuhan yang paling mendasar dari setiap manusia adalah kebutuhan 

pangan. Manusia membutuhkan makanan untuk mempertahankan hidup 

secara fisik. 

Menurut (Barrows, Clayton w., 2012, hal. 68), restoran merupakan 

tempat umum yang memiliki spesialisasi untuk menjual makanan yang 

dikonsumsi langsung, baik ditempat maupun tidak. Seperti yang dikatakan 

sebelumnya restoran adalah salah satu tempat produksi dari makanan dan 

minuman sehingga manusia dapat mengunjungi restoran untuk memenuhi 

kebutuhan paling mendasarnya itu.  

TABEL 1  

Laju Pertumbuhan Penduduk dan Jumlah Penduduk per Tahun Provinsi 

Banten Tahun 2013-2017 

 
  

Jumlah Penduduk 

Laju 

Pertumbuhan 

(%) 
 2013 2014 2015 2016 2017 2016-2017 
 Kabupaten             

 1. Pandeglang 1.183.006 1.188.405 1.194.911 1.200.512 1.205.203 0,39 
 2. Lebak 1.247.906 1.259.305 1.269.812 1.279.412 1.288.103 0,68 
 3. Tangerang 3.157.780 3.264.776 3.370.594 3.477.495 3.584.770 3,08 
 4. Serang 1.450.894 1.463.094 1.474.301 1.484.502 1.493.591 0,61 
               

 Kota             
 1. Tangerang 1.952.396 1.999.894 2.047.105 2.093.706 2.139.891 2,21 

 2. Cilegon 398.304 405.303 412.106 418.705 425.103 1,53 
 3. Serang 618.802 631.101 643.205 655.004 666.6 1,77 

 4. Tangerang 

Selatan 
1.443.403 1.492.999 1.543.209 1.593.812 1.644.899 3,21 

 Banten 11.452.491 11.704.877 11.955.243 11.955.243 12.448.160 2,01 

       Sumber : BPS Provinsi Banten (2018) 
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 Berdasarkan Tabel Laju Pertumbuhan dan Jumlah Penduduk 

Provinsi Banten yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Provinsi Banten 

menunjukan bahwa laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Tangerang 

mengalami peningkatan laju pertumbuhan sebesar 3,08%. Kabupaten 

Tangerang juga memiliki jumlah penduduk yang paling banyak 

dibandingkan dengan Kabupaten lainnya. Dengan laju pertumbuhan 

tersebut tentunya akan membawa dampak pada tingkat permintaan 

pelanggan di bidang bisnis usaha restoran.  

TABEL 2  

Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Tangerang Atas Dasar Harga 

Konstan Menurut Lapangan Usaha, 2014 – 2018 (Juta Rupiah) 
Lapangan Usaha  2014 2015 2016 2017 2018 

Pertanian, 

Kehutanan dan 

Perikanan 

4.578.933,10 4.784.900,80 5.071.579,70 5.339.404,50 5.543.028 

Pertambangan dan 

Penggalian 
33.521 34.291,40 35.069,80 35.868,80 37.769,50 

Industri 

Pengolahan 
30.836.158,50 31.809.340,80 32.739.478,90 33.888.266,50 34.897.074,70 

Pengadaan Listrik 

dan Gas 
1.759.703,60 1.720.633,90 1.527.340,10 1.419.399,60 1.487.507,80 

Pengadaan Air, 

Pengelolaan 

Sampah, Limbah 

dan Daur Ulang 

57.821,50 60.743,20 65.226 70.530,80 74.357,70 

Konstruksi 8.433.393,40 9.242.362,20 9.942.933,30 10.929.515,50 11.870.165,70 

Transportasi dan 

Pergudangan 
1.920.099,90 2.085.520,10 2.267.122,80 2.461.272,30 2.690.890,20 

Penyediaan 

Akomodasi dan 

Makan Minum 
1.040.875,70 1.116.259,50 1.201.754,50 1.302.576,10 1.416.088,40 

Informasi dan 

Komunikasi 
3.432.313 3.777.946,90 4.103.606 4.436.548,60 1.416.088,40 

Jasa Keuangan 

dan Asuransi 
3.262.769,70 3.519.071 4.128.680,20 4.347.707 4.679.553,40 

Real Estate 5.385.274,30 5.863.712,40 6.384.996,40 7.019.026,60 7.718.704,40 

Jasa Perusahaan 671.314 715.000,80 764.550,30 823.604,20 876.621,60 
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TABEL 2 

Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Tangerang Atas Dasar Harga 

Konstan Menurut Lapangan Usaha, 2014 – 2018 (Juta Rupiah) (Lanjutan) 

Administrasi 

Pemerintahan, 

Pertahanan, dan 

Jaminan Sosial 

Wajib 

987.376,50 1.077.540,50 1.175.561,20 1.251.111 1.335.594,40 

Jasa Pendidikan 1.560.574,30 1.704.856 1.844.483,70 1.982.451,10 2.146.796,30 

Jasa Kesehatan 

dan Kegiatan  
284.944,40 306.746,50 333.065,30 365.406 401.836,90 

Jasa Lainnya 954.286,50 1.022.194,10 1.110.603 1.220.219,50 1.326.012,50 

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tangerang (2018) 

TABEL 3 

 Laju Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan 

Minum Kabupaten Tangerang, 2014-2018 (Persentase) 

Lapangan 

Usaha 

2014 2015 2016 2017 2018 Rata-rata 

Pertumbuhan 

Penyediaan 

Akomodasi 

dan Makan 

Minum 

1,42 1,45 1,49 1,50 1,51 1,47 

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tangerang (2018)  

 Selain itu dilihat dari tabel diatas, sektor penyediaan akomodasi dan 

makan minum juga meningkat setiap tahun. Produk Domestik Regional 

Bruto (PDRB) pada sektor penyediaan akomodasi dan makan minum 

memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 1,47% dari tahun 2014-2018. Dari 

tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa sektor ini memiliki perkembangan 

yang cukup baik.  

Dilansir dari (Idntimes.com, 2018), (Okezone.com, 2016), dan 

(Okezone.com, 2011), Masakan Thailand memiliki karakteristik cita rasa 

yang mudah diterima oleh lidah masyarakat Indonesia. Rasa asam, manis, 

dan pedas pada masakan Thailand mirip dengan beberapa masakan 

Indonesia. Masakan Thailand juga menggunakan banyak rempah-rempah 

yang banyak ditemui dan dipakai di masakan Indonesia, seperti jeruk nipis, 
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serai, dan jahe, sehingga masakan kuliner Thailand mudah diterima oleh 

lidah orang Indonesia.  

TABEL 4  

Jenis Restoran di Tangerang 

No. Jenis Restoran Jumlah  Persentase (%) 

1. Indonesia 203 29,25 

2. Western  155 22,33 

3. Chinese  95 13,69 

4. Itali 86 12,39 

5. Jepang  85 12,25 

6.  Korea  52 7,5 

7. Thailand  21 3 

 Total  696 100 
Sumber : Zomato (2019) 

 

 Berdasarkan Tabel 4, dapat dilihat bahwa restoran Thailand di 

daerah Tangerang berada di posisi yang terendah, yaitu hanya sebesar 3% 

jika dibandingkan dengan restoran yang menyajikan hidangan Indonesia, 

Western, dan Chinese. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan jumlah 

restoran Thailand di daerah Tangerang yang masih sedikit, maka terdapat 

peluang yang lebih besar untuk membuka usaha restoran Thailand. 

 Dapat dilihat pada Tabel 18, tipe restoran Thailand yang telah lebih 

dulu berdiri pada umumnya ialah Casual Restaurant dan Quick Bites. Dari 

dua puluh satu restoran Thailand yang ada di provinsi Banten, restoran 

Thailand dengan jenis ethnic restaurant belum ada. Berdasarkan penjabaran 

diatas, maka usaha yang akan dibangun merupakan etnik restoran Thailand. 

B. Tujuan Studi Kelayakan Bisnis 

Studi Kelayakan Bisnis ini memiliki tujuan untuk meneliti secara 

menyeluruh restoran yang akan didirikan oleh penulis layak atau tidak untuk 
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dijalankan jika dilihat dari seluruh aspek-aspek terhadap penelitian yang 

terkait didalamnya. 

a. Tujuan Utama  

Tujuan utama dari studi kelayakan bisnis ini ialah untuk menganalisa  

apakah bisnis yang akan didirikan ini sudah layak untuk dilaksanakan atau 

belum. Studi kelayakan bisnis ini menganalisa berbagai aspek yang terkait 

seperti :  

a. Aspek pasar & pemasaran : analisis permintaan, segmentasi, targeting, 

positioning, marketing mix, ekonomi, sosial, legal dan politik, hukum, 

lingkungan hidup dan teknologi. 

b. Aspek operasional : analisis aktivitas, fasilitas, lokasi, ruangan serta 

teknologi yang dibutuhkan. 

c. Aspek manajemen & sumber daya manusia : sumber daya manusia, 

struktur organisasi,  job description, program pelatihan dan 

pengembangan, 

d. Aspek keuangan : sumber dan kebutuhan dana, proyeksi dari biaya 

operasional, asumsi penjualan, break even point, penilaian investasi, dan 

manajemen risiko. 

b. Sub Tujuan  

a. Membuka lapangan kerja baru yang bisa meningkatkan ekonomi 

masyarakat sekitar. 

b. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan daerah pada 

sektor pariwisata khususnya pada bidang food and beverage. 

c. Menambah variasi restoran di lingkungan sekitar. 
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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 

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

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

researcher on the variables of interest for the specific purpose of the 

study.” 

Menurut definisi di atas, data primer mengacu pada informasi yang 

diperoleh langsung dari peneliti untuk pertama kalinya untuk tujuan 

penelitian. Data primer akan didapatkan dengan beberapa cara, yaitu : 

a.  Metode Survei dengan Kuesioner 

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

adalah: 

“A questionaires is a preformulated written set of question to 

which respondents record their answer, usually within rather closely 

defined alternatives.” 

Berdasarkan penjelasan diatas, kuesioner adalah kumpulan 

pertanyaan tertulis yang sudah diformulakan sebelumnya. 

1) Tujuan Kuesioner 

Kuesioner bertujuan untuk mendapatkan informasi detail yang 

sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan tanpa adanya 

rekayasa sehingga dengan adanya informasi yang sesuai tersebut 
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diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam suatu 

penelitian. 

2) Populasi dan Sampel 

Menurut (Sekaran, Uma & Bougie, 2016, hal. 236), populasi 

merupakan: 

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

of interest that the researcher wishes to investigate.” 

Berdasarkan pengertian diatas, populasi merupakan keseluruhan 

kelompok pada suatu hal yang ingin diselidiki dalam suatu 

penelitian, populasi dari penelitian ini adalah masyarakat 

Kabupaten Tangerang. 

Menurut (Sekaran, Uma & Bougie, 2016, hal. 237), sampel 

merupakan: 

  “A sample is a subset of the population.” 

Berdasarkan pengertian diatas, sampel merupakan bagian dari 

sebuah populasi. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah dengan menggunakan metode probability sampling, yaitu 

accidental sampling dimana responden dipilih secara acak. 

Sampel dari penelitian ini adalah masyarakat yang ditemui di 

sekitar Gading Serpong dan Ruko Arcadia Square. 

Menurut (Sekaran, Uma & Bougie, 2016, hal. 240), 

nonprobability sampling merupakan teknik pengambilan sampel 

yang seluruh sampelnya tidak diberikan peluang atau 

kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel pada penelitian 

ini, sedangkan menurut (Alvi, 2016, hal. 29), accidental 
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sampling merupakan teknik penentuan sampel yang dilakukan 

secara acak dan spontanitas. Menurut Roscoe (1975) dalam 

(Sekaran, Uma & Bougie, 2016, hal. 264) ukuran sampel 

sebaiknya beberapa kali (lebih baik 10 kali atau lebih) lebih 

besar dari jumlah pertanyaan. Dalam penelitian ini, kuesioner 

yang disebar adalah sebanyak 290 kuesioner dan yang valid 

adalah sebanyak 275 kuesioner sehingga sampel pada penelitian 

ini adalah sebanyak 275. Jumlah pertanyaan yang terdapat dalam 

kuesioner adalah sebanyak 26 pertanyaan dan dikalikan sepuluh 

menjadi 260. Penulis wajib menyebarkan kuesioner minimal 

sebanyak 260, namun penulis menyebarkan kuesionernya 

sebanyak 290 untuk mengantisipasi kemungkinan adanya 

jawaban yang invalid dalam pengisian kuesioner. Pertanyaan 

yang paling banyak invalid adalah pertanyaan kondisi pasar 

mengenai dengan siapa biasanya responden mengunjungi 

restoran dan alasan responden menentukan restoran untuk 

dikunjungi. 

3) Uji Validitas dan Reabilitas 

Menurut (Sekaran, Uma & Bougie, 2016, hal. 398), validitas 

merupakan: 

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

measure a concept does indeed measure the indeed concept.” 

Berdasarkan pengertian diatas, validitas merupakan bukti bahwa 

sebuah instrumen, teknik, atau proses yang digunakan untuk 
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mengukur suatu konsep yang benar-benar mengukur konsep 

yang dimaksudkan tersebut. 

Menurut (Sekaran, Uma & Bougie, 2016, hal. 396), reabilitas 

merupakan: 

“Attests to the consistency and stability of the measuring 

instrument.” 

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa 

reabilitas menunjukan konsistensi dan stabilitas dari suatu 

instrumen pengukuran. Uji validitas dan reabilitas dilakukan 

dengan menggunakan program SPSS (Statistical Package for 

the Social Science). 

b. Observasi  

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

merupakan: 

“Observation concerns the planned watching, recording, 

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

Berdasarkan data di atas, observasi berarti pengamatan yang 

dilakukan dalam sebuah penelitian yang menyangkut menonton, 

merekam, serta melakukan analisis dan interpretasi perilaku, 

tindakan, atau peristiwa. Observasi ini menggunakan observasi tidak 

terkontrol karena penelitian ini dilakukan tanpa memanipulasi 

situasi dan dengan mengamati perilaku dalam suatu lingkungan. 

Observasi penelitian ini dilakukan pada hari Minggu pada tanggal 

22 September 2019 di daerah sekitar Ruko Arcadia Square. 

Observasi ini meliputi aksesibilitas menuju Ruko Arcadia Square, 



 

10 
 

lokasi sekitar daerah Gading Serpong dan lokasi sekitar Ruko 

Arcadia Square, dan pengamatan terhadap pesaing langsung 

maupun tidak langsung. Selain itu, observasi penelitian juga 

dilakukan di sekitar daerah Ruko ICE Business Park BSD dan Ruko 

Spectra Alam Sutera. 

2. Data Sekunder 

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

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

be collected by the research.” 

Berdasarkan teori di atas, data sekunder adalah data yang digunakan 

oleh peneliti, namun data tersebut tidak dikumpulkan sendiri oleh 

peneliti karena sudah ada. Data sekunder bisa di dapatkan melalui 

website resmi BPS Kabupaten Tangerang, artikel yang tersedia di 

website kompas.com, okezone.com, Liputan6.com, referensi buku 

tentang Introduction to Hospitality, Strategic Management For 

Tourism, Hospitality & Travel Marketing, The Restaurant: From 

Concept to Operation, Human Resources Management, Research 

Method, Economics: A Contemporary Introduction dan informasi-

informasi lainnya yang berkaitan dengan penelitian.  

Teknik analisa yang digunakan yaitu kuesioner untuk mencari tahu data 

mengenai data responden, kondisi pasar, fasilitas restoran, dan baur 

pemasaran. Data observasi tidak terkontrol digunakan untuk 

mendapatkan data mengenai aksesbilitas menuju lokasi bisnis, keadaan 

sekitar lokasi bisnis dan pengamatan terhadap pesaing langsung maupun 

tidak langsung dari bisnis yang akan dijalankan ini. Berikut ini 
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merupakan teknik pengolahan data yang dilakukan dalam meneliti studi 

kelayakan bisnis: 

1. Teknik pengolahan data kuantitatif dengan menggunakan program 

SPSS (Statistical Package for the Social Science) untuk melakukan 

uji reabilitas dan validitas. 

2. Teknik pengolahan data kualitatif yaitu hasil observasi tidak 

terkontrol yang dilakukan dengan  menganalisa data terkait sehingga 

dapat menjadi data pendukung untuk penelitian ini. 

D. Tinjauan Konseptual 

1. Pengertian Restoran 

Menurut (Barrows, Clayton w., 2012, hal. 68), restoran adalah: 

“Any public place that specializes in the sale of prepared food for 

consumption on-or-off-premise can be described as a restaurant.” 

Berdasarkan pengertian di atas, restoran pada umumnya merupakan 

tempat umum yang memiliki spesialisasi untuk menjual makanan yang 

dikonsumsi langsung, baik ditempat maupun tidak.  

2. Sejarah Restoran 

Menurut (Walker, 2014, hal. 7–12), sejarah restoran bermula dari 

Perancis yang disebut sebagai “public dining room”. Sepanjang sejarah, 

Perancis memegang peranan penting dalam perkembangan restoran. 

Pada tahun 1782, seorang pria yang bernama Beauvilliers menemukan 

Grand Taverne de Londres dan diyakini bahwa itu adalah restoran yang 

pertama kali didirikan. Tetapi, pencetus pertama dari restoran modern 

ialah M. Boulanger. Dan ia dianggap sebagai bapak dari restoran 

modern. Ia menjual sup di kedai minumnya all-night tavern sepanjang 
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malam yang terletak di Rue Baileul. Sup ini disebut restorantes 

(restoratives), yang merupakan asal mula dari kata restoran. Boulanger 

percaya bahwa sup tersebut bisa mengobati berbagai macam penyakit. 

Pada saat itu, secara hukum hanya hotel yang boleh menyajikan 

makanan. Pada tahun 1767, Boulanger melanggar aturan tersebut dan 

menciptakan sup yang terdiri dari kaki domba dalam saus putih. Serikat 

tersebut lalu mengajukan gugatan hukum terhadap Boulanger, tetapi 

Boulanger memenangkan gugatan tersebut dan kemudian membuka 

restoran yang bernama Le Champ d’Oiseau. Pada tahun 1782, The 

Grand Tavern de Londres, restoran yang sebenarnya, dibuka di Rue de 

Richelieu. Tiga tahun kemudian, Aux Trois Freres Provencaux dibuka 

berdekatan dengan lokasi Palais-Royal. Dampak dari Revolusi Perancis 

tahun 1794 mengakibatkan banyak orang yang meniggal dan juru masak 

yang kehilangan pekerjaan mereka dan karena itu ada beberapa dari 

mereka yang mengungsi ke negara bagian Eropa, Amerika terutama 

New Orleans, dan banyak juga yang menetap di Perancis dan kembali 

membuka restoran. 

3. Klasifikasi Restoran 

Menurut (Walker, 2014, hal. 34–59) terdapat beberapa klasifikasi 

restoran, yaitu: 

a. Quick Service 

Restoran yang menyajikan makanan cepat, memiliki menu yang 

terbatas, dan harga yang terjangkau. Para tamu memesan makanan 

di counter kasir yang menyediakan menu simple yang berisi gambar 
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serta harganya. Kemudian, para tamu akan melayani diri mereka 

sendiri. Contoh: McDonald’s dan KFC. 

b. Quick Casual 

Restoran yang berada di antara tipe quick service dan casual dining. 

Restoran ini menyajikan makanan yang fresh made-to-order menu 

items dan biasanya menggunakan bahan baku yang berkualitas. 

Contoh: Pizza Hut. 

c. Family Restaurants 

Restoran yang memiliki menu sederhana dan layanan untuk 

menyambut keluarga yang berkunjung ke restoran. Biasanya 

pengaturan meja makan bagi para tamu dibuat dengan jumlah kursi 

yang banyak karena target konsumennya ialah keluarga. 

Contoh: Feast Restaurant Bali. 

d. Casual Restaurants 

Restoran yang melayani hampir semua jenis orang dengan suasana 

restoran yang santai dan nyaman. Tamu yang datang ke restoran ini 

biasanya berpakaian santai dan casual dan menginginkan 

kenyamanan, oleh karena itu restoran ini dirancang dengan dekorasi 

agar dapat membuat pelanggan merasa nyaman. Menu yang 

disajikan biasanya cukup khas dan harganya terjangkau.  

Contoh: Chili’s. 

e. Fine Dining Restaurants 

Restoran yang bersifat formal dan menyediakakan makanan serta 

minuman yang berkualitas tinggi dengan sifat pelayanan yang 
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formal dan sangat memperhatikan SOP (Standard Operating 

Procedure). Restoran ini juga memiliki suasana yang elegan mulai 

dari dekorasi, suasana yang eksekutif, dan menu dengan harga yang 

cukup tinggi. Restoran ini akan memberikan pelanggannya 

pengalaman yang tak terlupakan dan biasanya restoran ini dikelola 

secara independen oleh pemiliknya. Contoh: Oso Ristorante 

f. Steak Houses 

Restoran yang memiliki menu khusus yaitu daging merah. Beberapa 

restoran menambahkan menu lain dalam restoran mereka untuk 

menarik para pelanggan. Contoh: Holycow. 

g. Seafood Restaurant 

Restoran yang menyediakan menu khusus yaitu makanan dengan  

bahan dasar hasil laut, seperti ikan, cumi-cumi, udang, kepiting, 

kerang, dan lobster. Contoh: Bandar Djakarta. 

h. Ethnic Restaurant 

Restoran yang memiliki ciri khas dari sebuah negara tertentu dan 

menyediakan menu makanan yang spesifik berdasarkan negaranya, 

seperti Tiongkok, Korea, Italia, Jepang, dan lainnya. Restoran ini 

memberikan pengalaman yang berbeda kepada pelanggannya 

dengan menunjukan suasana negaranya dan makanan khas dari 

setiap negara. Contoh: Ta’al. 

i. Theme Restaurant 

Restoran yang mengkombinasikan antara dekorasi ruangan, suasana 

yang dihadirkan dan menu yang diberikan. Umumnya, restoran ini 
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memiliki menu yang terbatas dan unik untuk memberikan 

pengalaman yang unik dan tak terlupakan untuk para tamu.  

Contoh: Pizza E Birra. 

j. Coffee Shops 

Restoran yang tidak selengkap restoran full-service. Coffee shops 

menyediakan berbagai variasi minuman dan kopi untuk memenuhi 

keinginan dari konsumen yang memiliki kecenderungan untuk 

memilih produk yang lebih baik.  

Contoh: Starbucks. 

k. Chef-Owned Restaurants 

Restoran yang dimiliki oleh seorang koki. Restoran ini memiliki 

keuntungan karena mempunyai orang yang berpengalaman, 

sehingga para koki yang lainnya akan menjadi semakin termotivasi 

pada saat bekerja karena si pemilik merupakan koki yang dapat 

memberikan bantuan dan dukungan sehingga restoran dapat sukses. 

Contoh: Aunti Anne’s. 

l. Centralized Home Delivery Restaurants 

Restoran yang menyediakan layanan pesan antar sebagai pelayanan 

utamanya. Pemesanannya dapat dilakukan melalui telephone, 

internet seperti aplikasi atau website resmi dari restorannya. Jika 

sudah mendapatkan informasi mengenai pesanan serta alamat 

pembeli, kurir dari restoran tersebut akan langsung mengantarkan 

pesanannya.  

Contoh: Pizza Hut Delivery. 
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m. Celebrity Restaurants 

Restoran yang dimiliki oleh para selebriti (public figure). Restoran 

ini biasanya memiliki kekuatan yang besar untuk menarik pembeli 

karena kombinasi yang unggul dari dekorasi, desain, suasana, dan 

terkadang adanya kunjugan pribadi dari selebriti itu sendiri. 

Contoh: O! Fish. 

4. Klasifikasi Menu  

Menurut (Gregoire, 2013, hal. 45–46), menu diklasifikasikan menjadi 

empat, yaitu: 

a. Table D’hote Menu 

Menu ini menawarkan beberapa gabungan makanan dengan harga 

paket yang telah ditetapkan sehingga tamu harus membayar seharga 

paket tersebut meskipun tidak memakan semua makanan yang 

disediakan. Namun, biasanya harga paket tersebut akan lebih murah 

dibandingkan jika tamu memesan satu per satu. Paket yang 

disediakan biasanya berisi gabungan dari beberapa course yaitu 

appetizer, soup, main course, dan dessert. 

b. A la Carte 

Menu yang berisi semua makanan atau minuman yang disediakan 

oleh sebuah restoran dan dijual secara terpisah sehingga pelanggan 

bisa memilih makanan yang akan dipesan sesuai dengan keinginan 

mereka. 
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c. Static Menu 

Menu tetap yang selalu tersedia setiap hari dan sepanjang hari. Menu 

yang termasuk dalam static menu biasanya merupakan menu yang 

banyak diminati pelanggan. 

d. Cycle Menu 

Menu yang digunakan secara bergilir dalam jangka waktu tertentu. 

Misalnya penyediaan menu breakfast di hotel-hotel biasanya 

menggunakan cycle menu yang disediakan setiap hari akan berbeda 

dalam satu periode tertentu, biasanya perminggu. 

e. Single Use 

Menu tambahan diluar menu tetap yang telah disediakan di suatu 

restoran dan menu tersebut hanya akan tersedia di hari-hari tertentu 

saja. Menu ini sering disebut sebagai menu of the day. 

5. Klasifikasi Layanan 

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

enam, yaitu: 

a. Family Service 

Tamu mengambil sendiri makanannya ke piring yang mereka miliki 

dari serving plates yang dibawa oleh pelayan ke meja dan 

memberikan makanan tersebut kepada tamu lainnya secara 

berlawanan arah jarum jam. Setelah semua hidangan utama habis, 

pelayan akan mengantarkan hidangan penutup ke meja tamu dengan 

porsi individual. 
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b. Russian Service 

Pelayanan yang paling formal dimana semua makanan disajikan 

oleh pelayan yang sudah terlatih dan sangat memperhatikan SOP 

(standard operating procedure). Russian service juga dikenal 

dengan nama European, Continental atau formal service. 

c. French Service 

Jenis service yang sangat formal dimana makanan diantar ke meja 

tamu dengan menggunakan gueridon. Makanan yang diantar 

tersebut sudah dimasak sebelumnya di area dapur kemudian 

dipanaskan kembali dengan menggunakan pemanas kecil oleh chef 

fe rang (chief waiter or experienced waiter). French Service dikenal 

juga sebagai Cart Service. 

d. English Service 

Pelayan membawa semua makanan pesanan tamu kemudian 

meletakkannya diatas meja. Pelayan kemudian mengangkat 

peralatan makanan yang kotor pada waktu yang tepat. 

e. American Service 

Layanan dimana makanan telah diporsikan di dapur dan disajikan di 

atas piring kemudian dihidangkan ke meja tamu. Pelayanan jenis ini 

cocok untuk meja yang memiliki ukuran tidak besar, membutuhkan 

pelayanan yang cepat serta peralatan yang perlu dicuci lebih sedikit. 

f. Buffet Service 

Tamu mengambil makanannya sendiri dari buffet station secara 

bebas dan membawa makanannya tersebut ke mejanya sendiri. 
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Setelah tamu tersebut selesai makan, pelayan akan mengangkat 

peralatan kotor yang sudah tidak digunakan lagi. 

6. Karakteristik Makanan Thailand 

Makanan Thailand adalah salah satu makanan terunik di Asia Tenggara 

karena masakannya dipengaruhi oleh beberapa negara tetangganya. 

Makanan pedas dan panas ialah salah satu ciri dari makanan Thailand 

karena penggunaan cabai segar dalam hidangannya. Selain itu, ciri khas 

lainnya ialah penggunaan sayuran segar, rempah-rempah, dan saus ikan 

dalam setiap hidangan. Teknik dasar memasak makanan Thailand mirip 

dengan Indonesia, yaitu menggoreng, merebus, dan memanggang. 

Makanan Thailand lebih banyak menonjolkan rasa asam dan asin, yang 

kemudian kedua rasa tersebut dibuat menjadi gurih saat makanan itu 

dikonsumsi. (Okezone.com, 2011) dan (Okezone.com, 2016). 

7. Sejarah Makanan Thailand 

Selama perjalanan sejarah, banyak pengaruh asing yang menambahkan 

beberapa bahan lain dalam masakan Thailand dan menjadikan rasa 

makanannya unik. Perdagangan luar negeri juga sangat berpengaruh 

dalam rasa masakan Thailand seperti contoh Portugis, yang membawa 

rasa manis dan cabai merah. Masing-masing masakan daerah di 

Thailand mendapatkan pengaruh kuat dari masakan Cina dan masakan 

negara tetangga lainnya, termasuk Indonesia. Kari Indonesia 

menggunakan rempah-rempah segar sebagai bumbu utama sedangkan 

kari Thailand lebih banyak menggunakan rempah-rempah kering yang 

digoreng seperti kari India. 
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Ciri khas lain dari masakan Thailand adalah pemakaian santan dan 

kunyit segar. Nenek moyang mereka berasal dari India sehingga 

masakan Thailand Selatan mirip dengan masakan India sedangkan 

masakan Thailand Timur Laut dipengaruhi oleh negara Laos dengan 

sering menggunakan perasan jeruk limau untuk penyedap. 

Sebagian besar makanan Thailand yang dikenal di mancanegara 

merupakan adaptasi dari masakan Cina yang diperkenalkan ke Thailand 

oleh suku Cina kuno yang bernama Tio Ciu. Masakan orang Thailand 

mulanya berasal dari Cina seperti jok, kwetiau rad na, khao kha moo 

dan khao mun gai yang memakai bumbu dan rempah dalam keadaan 

segar. Banyak bumbu alami yang dicampur dalam masakan Thailand, 

seperti cabai rawit, cabai merah, santan, kecap ikan, jahe, bawang putih, 

bawang merah, daun ketum bar, serai, terasi, gula jawa, dan asam jawa. 

(Kompasiana.com, 2015), (Okezone.com, 2011), dan (Okezone.com, 

2016). 

8. Konsep Studi Kelayakan 

Berdasarkan data diatas, usaha yang akan dibangun ialah sebuah ethnic 

restaurant karena menyediakan menu makanan dan minuman khas dari 

negara Thailand. Selain itu restoran ini juga akan menampilkan lukisan-

lukisan dinding serta ornamen dari negara Thailand, seperti gajah, 

porselen benjarong, dll yang akan menampilkan ciri khas dari Thailand. 

Restoran ini juga akan didominasi dengan warna hijau, coklat, dan 

kuning dimana warna itu merupakan warna dari bunga nasional negara 

Thailand. 
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Klasifikasi pelayanan yang dimiliki restoran Thailand ini merupakan 

American Service, dimana pesanan pelanggan telah dihidangkan diatas 

piring didapur dan disajikan ke meja tamu. Menu yang disediakan oleh 

restoran ini terbagi menjadi dua, yaitu A la Carte dimana tamu dapat 

memesan makanan dan minuman secara individual sesuai dengan 

keinginan mereka dan Table D’hote yang terdiri dari appetizer, main 

course, dessert, serta minuman dengan harga yang lebih murah 

dibandingkan jika dibeli secara terpisah. Setiap minggunya, restoran ini 

juga memiliki menu Single Use  atau special of the week dimana restoran 

ini akan mengeluarkan satu menu spesial di luar menu yang sudah ada 

dan hanya akan tersedia selama satu minggu setiap satu bulan sekali dan 

jika menu itu diminati oleh pelanggan maka menu tersebut akan masuk 

ke dalam menu tetap Cassia Fistula. 

 

 

 


