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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Gagasan Awal 

Indonesia merupakan negara keempat dengan jumlah penduduk 

terbanyak di dunia setelah China, Amerika Serikat, dan India berdasarkan 

data dari World Factbook (2019), yaitu: 

Population compares estimates from the US Bureau of the Census based on 

statistics from population censuses, vital statistics registration systems, or sample surveys 

pertaining to the recent past and on assumptions about future trends China mark the first 

country with most population followed by India, United States, Indonesia and Pakistan.  

 

Hal ini didukung dengan jumlah penduduk sebanyak 265.015,3 juta 

jiwa yang tercatat dari Badan Pusat Statistik Indonesia tahun 2019 dan 

tersebar di 16.056 pulau sepanjang Sabang hingga Merauke berdasarkan 

data dari Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI Angkatan Laut Indonesia 

(Pushidrosal). Indonesia juga dikenal dengan sebutan negara maritim dan 

agraris yang terdiri dari luas daratan 1.919.440 kilometer (km) persegi dan 

luas perairan 3.257.483 kilometer (km) persegi berdasarkan data dari Badan 

Informasi Geospasial (BIG) Indonesia. Luas negara Indonesia menunjukkan 

keberagaman potensi sumber daya alam yang ada dan perlu untuk 

dimanfaatkan melalui lahan pertanian dan hasil laut yang ada.  Berdasarkan 

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) Indonesia, 

adanya pemanfaatan sumber daya alam sebagai sumber pendapatan akan 

sangat mendukung perkembangan perekonomian negara.  

Pertumbuhan ekonomi Indonesia telah mengalami peninggkatan 

dari tahun ke tahun, hal ini terlihat dari laju pertumbuhan ekonomi dari 
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berbagai provinsi di Indonesia. Laju pertumbuhan ekonomi Indonesia telah 

menunjukkan peningkatan yang signifikan selama beberapa tahun terakhir 

yang ditunjukkan melalui Tabel 1. 

TABEL 1 

Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 

2010 Menurut Provinsi dari Tahun 2015–2018 

Provinsi 
Tahun (Presentase) 

2015 2016 2017 2018 

Aceh -0,73 3,29 4,18 4,61 

Sumatera Utara 5,10 5,18 5,12 5,18 

Sumatera Barat 5,53 5,27 5,29 5,14 

Riau 0,22 2,18 2,68 2,34 

Jmbi 4,21 4,3 4,64 4,71 

Sumatera Selatan 4,42 5,04 5,51 6,04 

Bengkulu 5,13 5,28 4,98 4,99 

Lampung 5,13 5,14 5,16 5,25 

Kepulauan Bangka Belitung 4,08 4,10 4,47 4,45 

Kepulauan Riau 6,02 4,98 2,00 4,56 

DKI Jakarta 5,91 5,87 6,20 6,17 

Jawa Barat 5,05 5,66 5,35 5,64 

Jawa Tengah 5,47 5,25 5,26 5,32 

DI Yogyakarta 4,95 5,05 5,26 6,20 

Jawa Timur 5,44 5,57 5,46 5,50 

Banten 5,45 5,28 5,73 5,81 

Bali  6,03 6,33 5,57 6,35 

Nusa Tenggara Barat 21,76 5,81 0,12 -4,56 

Nusa Tenggara Timur 4,92 5,12 5,11 5,13 

Kalimantan Barat 4,88 5,20 5,17 5,06 

Kalimantan Tengah 7,01 6,35 6,72 5,64 

Kalimantan Selatan 3,82 4,40 5,28 5,13 

Kalimantan Timur -1,20 -0,38 3,13 2,67 

Kalimantan Utara 3,4 3,75 6,59 6,04 

Sulawesi Utara 6,12 6,16 6,31 6,01 

Sulawesi Tengah  15,50 9,94 7,10 6,30 

Sulawesi Selatan 7,19 7,42 7,21 7,07 

Sulawesi Tenggara 6,88 6,51 6,76 6,42 

Gorontalo 6,22 6,52 6,73 6,51 

Sulawesi Barat 7,31 6,01 6,62 6,23 

Maluku 5,48 5,73 5,82 5,94 

Maluku Utara 6,10 5,77 7,67 7,92 

Papua Barat 4,15 4,52 4,01 6,24 

Papua 7,35 9,14 4,64 7,33 

Jumlah 34 Provinsi 4,99 5,16 5,23 5,31 

Indonesia 4,88 5,03 5,07 5,17 

PDB Per Kapita Harga Berlaku (Juta 

Rupiah) 

45,1 47,9 51,9 56,0 

PDB Harga Berlaku (Triliun) 11.526,3 12.401,7 13.587,2 14.867,4 

Sumber: Badan Pusat Statistik (2019) 
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Berdasarkan tabel tersebut, laju pertumbuhan ekonomi Indonesia 

pada tahun 2018 mencapai 5,17% yang didominasi oleh konsumsi rumah 

tangga dan pemerintah. Pertumbuhan ekonomi Indonesia secara wilayah 

masih didominasi oleh provinsi di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Namun, 

untuk wilayah Indonesia timur seperti Maluku dan Papua memiliki 

pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan 

nasional, yaitu sebesar 6,99%. 

TABEL 2 

Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga 

Konstan 2010 Menurut Provinsi Indonesia Timur dari Tahun 2015–2018 

Provinsi 
Tahun (presentase) 

2015 2016 2017 2018 

Maluku 5,48 5,73 5,82 5,94 

Maluku Utara 6,10 5,77 7,67 7,92 

Papua Barat 4,15 4,52 4,01 6,24 

Papua 7,35 9,14 4,64 7,33 
Sumber: Badan Pusat Statistik (2019) 

Berdasarkan Tabel 2, Provinsi Maluku menunjukkan peningkatan 

yang stabil terkait dengan laju pertumbuhan produk domestik regional bruto 

di wilayah Indonesia timur jika dibandingkan dengan wilayah lain yang 

sempat mengalami penurunan. Oleh sebab itu, Provinsi Maluku dapat 

dijadikan peluang sebagai salah satu daerah di Indonesia timur yang 

berpotensi untuk mengembangkan perekonomian negara melalui hasil 

pertanian dan kelautan. Berdasarkan data dari (Badan Koordinasi 

Penuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Maluku (BAKORLUH), 

potensi perikanan sektor kelautan dan perikanan di Maluku mampu 

mendukung pembangunan ekonomi wilayah serta ekonomi masyarakatnya. 

Jumlah pulau sebanyak 42 buah dengan panjang garis pantai 1.375.529 
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kilometer (km) dan luas perairan wilayah kelola 7.436,29 kilometer (km) 

persegi berdasarkan data dari Badan Informasi Geopasial (BIG) Indonesia 

membuat daerah Maluku akan unggul dengan mengembangkan kegiatan 

yang terfokus pada pengelolaan hasil perikanan.  

TABEL 3 

Jumlah Penduduk Provinsi Maluku Menurut Kabupaten/Kota dari 

Tahun 2016-2018 

Kabupaten/Kota 
Jumlah Penduduk (Jiwa) 

2016 2017 2018 

1 Kepulauan Tanimbar 111083 111825 111853 

2 Maluku Tenggara 99086 99284 100043 

3 Maluku Tengah 370527 371479 373821 

4 Buru 131773 135687 137478 

5 Kepulauan Aru 92578 93780 93259 

6 Seram Bagian Barat 170023 170494 171846 

7 Seram Bagian Timur 110024 111573 111390 

8 Maluku Barat Daya 72504 72673 73148 

9 Buru Selatan 60327 61330 61304 

10 Ambon 427934 444797 443055 

11 Tual 69689 71732 72332 

Maluku 1715548 1744654 1749529 
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku (2019) 

Berdasarkan Tabel 3, jumlah penduduk Provinsi Maluku pada tahun 

2018 mencapai angka 1.749.529 jiwa dan menunjukkan peningkatan yang 

signifikan sebesar 0,27% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kota 

Ambon sebagai ibukota Provinsi Maluku menempati peringkat pertama 

dengan jumlah penduduk mencapai 443.055 jiwa. Sebagai Ibukota Provinsi 

Maluku, Ambon di dominasi dengan masyarakat yang menetap dan 

melakukan aktivitas pemerintahan serta perdagangan yang tentunya lebih 

banyak dibandingkan wilayah lain di Maluku. Sebab itu, Ambon dirasa 

berpotensi baik untuk berbisnis karena memiliki jumlah penduduk yang 

cukup besar diantara wilayah-wilayah lain di Provinsi Maluku. 



 

5 
 

TABEL 4 

Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Maluku 

Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2018 

Lapangan Usaha 

Tahun 

(dalam persentase) 

2016 2017 2018 

a. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 6,86 7,32 5,82 

b. Pertambangan dan Penggalian -9,98 21,13 21,30 

c. Industri Pengolahan 9,74 6,30 8,33 

d. Pengadaan Listrik dan Gas 24,74 8,95 5,87 

e. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, 

Limbah dan Daur Ulang 

7,89 6,84 4,41 

f. Konstruksi 7,64 7,07 9,48 

g. Perdagangan Besar dan Eceran: Reparasi 

Mobil dan Sepeda Motor 

9,02 11,04 7,49 

h. Transportasi dan Pergudangan  6,46 4,90 7,15 

i. Penyediaan Akomodasi dan Makan 

Minum 

2,16 6,23 6,62 

j. Informasi dan Komunikasi 10,16 6,95 6,17 

k. Jasa Keuangan dan Asuransi 11,77 8,17 10,71 

l. Real Estat 4,14 4,21 4,09 

mn Jasa Perusahaan  4,55 7,01 6,90 

o. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan 

dan Jaminan Sosial Wajib 

9,36 6,74 9,31 

p. Jasa Pendidikan 10,39 6,56 7,04 

q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 8,31 5,68 6,49 

r/s/

t/u 

Jasa Lainnya 6,85 5,34 7,72 

Produk Domestik Regional Bruto 7,89 7,63 7,98 
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku (2019) 

Berdasarkan data pada Tabel 4, adanya peningkatan persentase laju 

pertumbuhan produk domestik regional bruto Provinsi Maluku atas dasar 

harga berlaku menurut lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan 

minum sebesar 0,39% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang 

menunjukkan adanya potensi perkembangan bisnis pada bidang penyediaan 

akomodasi dan makan minum salah satunya adalah restoran.  

Fenomena- fenomena diatas menunjukkan adanya potensi bisnis 

yang dapat dikembangkan di daerah Indonesia timur, khususnya provinsi 

Maluku. Oleh karena itu, disusunlah gagasan untuk membuka bisnis baru 
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yang bergerak di bidang kuliner yang memanfaatkan potensi sumber daya 

lokal sebagai sumber pendapatan yang mendukung perkembangan 

perekonomian daerah serta memberikan pengalaman yang baru bagi 

konsumen.  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dr. Stephen Rennard 

dari University of Nebraska Medical Center di Omaha dalam jurnal 

penelitian medis Chest pada tahun 2000, disimpulkan: 

Soup contain a number of substances with beneficial medicinal activity. A mild 

anti-inflammatory effect could be one mechanism by which the soup could result in the 

mitigation of symptomatic upper respiratory tract infections. 

Hidangan sup dapat memberi berbagai manfaat bagi tubuh, 

terkhususnya pada proses pemulihan, menghidrasi tubuh serta meringankan 

gejala infeksi saluran pernapasan. Sebab itu, membuat variasi dengan 

hidangan sup merupakan hal yang menarik untuk ditawarkan bagi 

konsumen. Ide bisnis yang diterapkan adalah membuka restoran yang 

menjual hidangan khusus berupa sup dengan bahan dasar hidangan laut dan 

sayuran yang berasal dari pemasok lokal, dibumbui dengan cita rasa yang 

unik dengan memanfaatkan rempah cengkeh dan pala yang dinamakan Soop 

Bar Restaurant. Restoran ini memiliki konsep casual restaurant yang 

menawarkan suasana serta produk makanan yang sesuai dengan kebutuhan 

konsumen yang ingin mengonsumsi hidangan sup yang bervariasi dan 

terjangkau karena pengunjung akan ditawarkan dengan berbagai pilihan 

kaldu, protein, sayuran serta hidangan pelengkap lainnya secara bebas 

sesuai dengan keinginan konsumen.  
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Soop Bar Restaurant berlokasi di Kota Ambon dimana sebagian 

besar aktivitas masyarakat terlaksana disini mulai dari pemerintahan hingga 

perdagangan khususnya bagi keluarga yang ingin menikmati hidangan 

berkuah sebagai pilihan makanan yang dikonsumsi bersama keluarga. 

Selain itu, Soop Bar Restaurant menawarkan sayuran yang berasal dari hasil 

pertanian yang dikelola oleh pemasok lokal dengan kualitas tinggi untuk 

disajikan bagi tamu sebagai pilihan sayuran pada sup. Dengan adanya 

restoran ini, diharapkan dapat memenuhi permintaan masyarakat akan 

pilihan akomodasi makan dan minum yang unik serta memiliki nilai tambah 

yang mampu bersaing dan meningkatkan perekonomian di Provinsi Maluku. 
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B. Tujuan Studi Kelayakan 

Studi kelayakan bisnis merupakan suatu kegiatan yang mengkaji 

secara mendalam tentang usaha maupun bisnis yang akan diterapkan, dalam 

rangka memastikan layak atau tidak usaha tersebut untuk dijalankan 

(Kasmir dan Jakfar, 2016, hal.7). Adapun tujuan dari studi kelayakan bisnis 

Soop Bar Restaurant ini terbagi menjadi dua, yaitu tujuan utama (major 

objectives) dan sub tujuan (minor objectives). Tujuan utama dilakukannya 

studi kelayakan bisnis ini adalah: 

1. Mengetahui layak atau tidaknya usaha ini dijalankan dengan 

menganalisis aspek pasar dan pemasaran, aspek operasional, aspek 

organisasi, dan sumber daya manusia serta aspek keuangan. 

2. Membuat prediksi kelangsungan usaha untuk meminimalisir 

kemungkinan terjadinya hambatan dan risiko di masa mendatang. 

3. Menjadi panduan dan pedoman bagi investor yang ingin menanamkan 

modal. 

4. Merancang sistem pekerjaan yang baik dan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

Adapun sub tujuan dari studi kelayakan bisnis ini adalah: 

1. Mendirikan tempat makan yang menawarkan makanan berupa sup 

dengan konsep casual restaurant yang membantu meningkatkan 

pemanfaatan potensi perikanan lokal sebagai bahan konsumsi yang 

bergizi bagi masyarakat. 

2. Melestarikan lingkungan dengan memanfaatkan sumber daya alam 

yang ada sebagai pasokan bahan makanan.  
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3. Menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat lokal. 

4. Meningkatkan pendapatan daerah melalui pembayaran pajak. 

 

C. Metodologi 

Dalam studi kelayakan bisnis Soop Bar Restaurant, diperlukan data 

yang mendukung untuk menghasilkan suatu kesimpulan layak atau tidaknya 

bisnis ini dijalankan. Adapun pengumpulan data dalam penyusunan studi 

kelayakan bisnis ini menggunakan beberapa metode, yaitu: 

1. Data Primer 

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

informasi yang diperoleh langsung dari sumber pertama melalui 

survei, interview, percobaan, dan observasi. Adapun metode 

pengumpulan data primer pada studi kelayakan bisnis Soop Bar 

Restaurant, yaitu: 

a. Kuesioner 

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

A questionnaire is a pre-formulated written set of questions to which 

respondents record their answers, usually within rather closely defined 

alternatives. 

 

Berdasarkan pengertian diatas, kuesioner adalah kumpulan 

pertanyaan tertulis yang telah disusun dan disebarkan untuk 

responden dalam jangka waktu tertentu dengan tujuan untuk 

mendapatkan informasi dari responden yang bermanfaat bagi 

penelitian. Terdapat tiga jenis responden, yaitu personally 
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administered questionnairs, mail questionnaires, dan electronic 

questionnaires (Sekaran dan Bougie, 2016, hal. 143).  

1) Personally administered questionnaires adalah kuesioner 

yang disebarkan langsung oleh peneliti kepada responden 

dalam jumlah tertentu secara bersamaan dan dikumpulkan 

dalam rentan waktu yang cukup singkat. 

2) Mail questionnaires adalah kuesioner yang ditulis oleh 

peneliti secara manual dan disebarkan kepada responden 

dalam bentuk surat tertulis yang mencakup wilayah geografis 

yang luas.  

3) Electronic questionnaires adalah jenis kuesioner yang 

digunakan saat respondennya mencakup wilayah geografis 

yang luas dan penyebarannya dilakukan melalui media 

elektronik dan media sosial seperti posel, tautan, dan situs web. 

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

A subset of the population. It comprises some members selected from it. 

In other words, some, but not all, elements of the population form the sample. 

Menurut pengertian di atas, sampel adalah bagian dari populasi, 

terdiri dari beberapa anggota populasi tersebut, beberapa tetapi 

tidak secara menyeluruh, hanya elemen dari populasi yang 

terbentuk menjadi sampel. Menurut Sekaran dan Bougie (2016, 

hal. 240), terdapat beberapa teknik pengumpulan sampel, yaitu: 
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1) Probability Sampling 

Probability Sampling digunakan saat elemen dalam suatu 

populasi sudah diketahui dan setiap anggota memiliki 

kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel (Sekaran 

dan Bougie, 2016, hal. 242). Terdapat beberapa metode dalam 

teknik penentuan sampel ini, yaitu: 

a) Simple Random Sampling 

Menurut Sekaran dan Bougie (2016, hal. 242), penentuan 

sampel ini digunakan saat jumlah elemen dalam populasi 

telah diketahui dan setiap elemen memiliki kesempatan 

yang sama untuk dipilih sebagai sampel. 

b) Systematic Sampling 

Menurut Sekaran dan Bougie (2016, hal. 243), penentuan 

sampel dengan metode ini dilakukan dengan memilih 

elemen dari populasi secara acak antara 1 dan n, 

selanjutnya dipilih elemen berikutnya dengan jarak yang 

sama. 

c) Stratified Random Sampling 

Menurut Sekaran dan Bougie (2016, hal. 244), metode ini 

mencakup proses statifikasi yang diikuti oleh pemilihan 

acak sampel-sampel dari setiap strata. 

d) Cluster Sampling 

Menurut Sekaran dan Bougie (2016, hal. 246), penentuan 

sampel ini dilakukan dengan membagi target populasi 
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menjadi kelompok-kelompok sampel dengan tiap 

kelompok memiliki karakteristik yang homogen. 

2) Non-probability Sampling 

Non-probability Sampling digunakan saat jumlah elemen 

dalam suatu populasi tidak diketahui jumlahnya secara pasti, 

sehingga setiap anggotanya tidak memiliki kesempatan yang 

sama untuk dipilih sebagai sampel (Sekaran dan Bougie, 2016, 

hal. 247). Terdapat dua metode dalam teknik penentuan 

sampel ini, yaitu: 

a) Convenience Sampling 

Menurut Sekaran dan Bougie (2016, hal. 247), metode ini 

meliputi pemilihan sampel secara bebas dalam suatu populasi 

dengan mendapatkan data yang diinginkan dengan mudah dan 

cepat. 

b) Purposive Sampling 

Menurut Sekaran dan Bougie (2016, hal. 248), purposive 

sampling membatasi sampelnya untuk orang-orang tertentu 

dengan informasi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan 

penelitian. 

Jenis kuesioner yang dipakai di Soop Bar Restaurant adalah mail 

questionnaires karena kuesioner disebarkan secara manual oleh 

peneliti kepada responden melalui media berupa surat tertulis 

pada wilayah tertentu. Teknik pengumpulan sampel yang dipakai 

untuk Soop Bar Restaurant yaitu, non-probability sampling 
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karena jumlah elemen dalam suatu populasi tidak diketahui 

jumlahnya secara pasti, sehingga setiap anggotanya tidak 

memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel 

(Sekaran dan Bougie, 2016, hal. 247). Metode yang dipakai Soop 

Bar Restaurant untuk menentukan sampel adalah convenience 

sampling karena metode ini meliputi pemilihan sampel secara 

bebas dalam suatu populasi dengan mendapatkan data yang 

diinginkan dengan mudah dan cepat. Menurut Hair, Black, Babin, 

dan Amnderson (2018, hal. 100), pengukuran sampel adalah: 

Regarding the sample size, the researcher generally would not factor 

analyze a sample of fewer than 50 observations, and preferably the sample size 

should be 100 or larger. As a general rule, the minimum is to have at least five 

times as many observations as the number of variables to be analyzed, and the 

more acceptable sample size would have a 10:1 ratio.  

Berdasarkan pengertian di atas, aturan untuk pengukuran 

sampel yang valid dan reliable adalah jumlah indikator dikalikan 

lima atau lebih untuk hasil yang akurat. Jadi, jumlah kuesioner 

yang harus disebarkan oleh Soop Bar Restaurant dengan jumlah 

indikator 56 pertanyaan adalah 280 kuesioner. Berdasarkan 

realisasi yang telah dijalankan, terkumpul 322 kuesioner yang 

telah diisi diantaranya sebanyak 301 dinyatakan valid dan 21 tidak 

valid.  
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b. Observasi 

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

Observation concerns the planned watching, recording, analysis and 

interpretation of behavior, actions or events.  

Menurut pengertian diatas, observasi meliputi kegiatan 

mengawasi, merekam, menganalisis dan menginterpretasi suatu 

perbuatan, aksi atau event. Dalam penelitian ini, peneliti 

melakukan observasi untuk mendapatkan data mengenai potensi 

pasar, tren serta kebutuhan masyarakat yang sesuai untuk 

diterapkan di Soop Bar Restaurant.  

2. Data Sekunder 

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

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 

sudah tersedia sehingga peneliti hanya mencari dan mengumpulkan. 

Data sekunder dapat diperoleh dengan lebih mudah dan cepat karena 

sudah tersedia. Adapun data sekunder dapat diperoleh di 

perpustakaan, badan pusat statistik, kantor-kantor pemerintah, 

internet dan lain-lain. Data sekunder yang dipakai dalam proposal 

studi kelayakan bisnis ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik 

Indonesia (BPS). Selain itu, akan ada tambahan lain yang diperoleh 

dari buku referensi, website resmi dan sumber lainnya yang 

mendukung dan terpercaya. 
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3. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas 

Menurut Sekaran dan Bougie (2016, hal. 220), validitas adalah: 

A test of how well an instrument that is developed measures the 

particular concept it is intended to measure.  

Berdasarkan pengertian diatas, uji validitas digunakan untuk melihat 

dan menilai apakah bagian yang digunakan sesuai dan dapat 

digunakan berdasarkan dengan batas standar yang ada. 

Menurut Sekaran dan Bougie (2016, hal. 223), reliabilitas adalah: 

The reliability of a measure indicates the extent to which it is without 

bias (error free) and hence ensures consistent measurement across time and 

across the various items in the instrument.  

 

Menurut Sekaran dan Bougie (2016, hal. 223), uji reliabilitas adalah 

pengukuran yang mengindikasikan tidak ada yang bias dan 

memastikan pengukuran yang konsisten berdasarkan waktu dan 

instrument. Uji validitas dan reliabilitas pada studi kelayakan bisnis 

Soop Bar Restaurant menggunakan alat pendukung, yaitu Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS).  
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D. Tinjauan Konseptual Mengenai Bisnis Terkait 

1. Pengertian Restoran 

Menurut Walker (2017, hal. 7), restoran adalah salah satu tempat dimana 

pengunjungnya dapat menggunakan alat indra untuk menikmati 

pelayanan tertentu. Berdasarkan pengertian tersebut, Soop Bar 

Restaurant menyediakan tiga hal dasar yang ditawarkan restoran, yaitu 

makanan dan minuman yang disajikan dengan konsep soup bar dengan 

hidangan utama yaitu makanan berkuah kemudian service serta suasana 

yang sesuai untuk bersantai dan menghabiskan waktu bersama keluarga 

maupun rekan kerja.  

2. Sejarah Restoran 

Sejarah perkebangan restoran bermula dari budaya makan di luar yang 

cukup panjang. Sejak 1700 SM, tavern atau kedai minuman sudah ada, 

kemudian pada 512 SM tercatat sudah ada tempat makan umun di Mesir 

Kuno yang menawarkan hanya satu jenis menu dari bahan-bahan yang 

terbatas dan sederhana. Pada 70 M di Roma sudah mulai bermunculan 

bar yang menjual makanan ringan dan beragam. Toko roti atau bakeries 

dan cooked food mulai dijual, namun tidak menyediakan area untuk 

duduk.  

Kafe atau kedai kopi pertama didirikan di Konstantinopel pada tahun 

1550 dan kemudian muncul di Oxford pada tahun 1650 dan tujuh tahun 

kemudian di London, yang kemudian adalah cikal bakal restoran pada 

saat ini. Pada abad ke-18, bar yang menjual minuman beralkohol juga 

menawarkan makanan dengan pelayanan sederhana dan murah. 
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Restoran pertama disebut "public dining room" dan berasal dari Perancis. 

Sepanjang sejarah, Perancis berperan penting dalam pengembangan 

restoran. Restoran pertama yang sebenarnya terdiri dari pelanggan yang 

duduk di sebuah meja dan menyajikan porsi individual, yang di pilih 

dari menu, didirikan pada 1782 oleh seorang pria bernama Beauvilliers 

dengan nama Grand Taverne de Londres. Namun, ini bukan awal dari 

konsep restoran.  

Pemilik restoran pertama diyakini adalah A. Boulanger, seorang penjual 

sup, yang membuka usahanya di Paris pada 1765. Dia menjual sup di 

kedai minuman di Rue Bailleul. Dia menyebut supnya restorantes 

(restoratif), yang merupakan asal kata restoran (Walker, 2017, hal. 6).  

3. Jenis-Jenis Restoran 

Menurut Walker (2017, hal. 25), jenis-jenis restoran terbagi dalam 

beberapa kategori. Klasifikasi dari kategori restoran tersebut adalah:  

a. Chain, independent dan franchise restaurant 

Chain restaurant memiliki kelebihan dan kekurangan jika 

dibandingkan dengan independent restaurant. Beberapa keunggulan 

chain restaurant antara lain, telah mendapat pengakuan dalam 

pangsa pasar, pengembangan sistem yang canggih, mendapat 

potongan harga pembelian pasokan yang banyak, pengaruh serta 

dampak iklan terhadap produk yang besar (Walker, 2017, hal.25). 

Independent restaurant relatif lebih mudah memulai usaha. 

Keunggulan independent restaurant antara lain, adanya kesempatan 

yang luas dan fleksibel untuk mengembangkan restoran, memiliki 
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kebebasan dalam mengelola konsep, menu, dekorasi serta suasana 

dari restoran tersebut (Walker, 2017, hal. 26). Franchise restaurant 

merupakan pilihan yang tepat bagi yang tidak memiliki pengalaman 

di restoran namun ingin membuka restoran dengan risiko lebih 

sedikit daripada memulai sendiri restoran dari awal. Selain itu, 

franchise restaurant melibatkan risiko keuangan paling kecil dalam 

membangun restoran karena desain bangunan, menu, dan rencana 

pemasaran sudah diujicobakan di pasar (Walker, 2017, hal. 26).  

Contoh chain, independent, dan franchise restaurants, antara lain 

McDonald’s, KFC, dan Kaum Jakarta Restaurant.  

b. Quick service restaurant 

Quick service restaurant umumnya menyediakan makanan yang 

sudah siap saji atau precook agar proses pelayanan bisa lebih cepat. 

Rangkaian pelayanan di quick service restaurant mendorong agar 

makanan dibayar sebelum disajikan, menu yang disajikan cukup 

terbatas meliputi burger, taco, burrito, hot dogs, kentang goreng, 

dan sebagainya. Pelanggan akan memesan melalui menu di counter 

dan mengambil sendiri makanan, minuman, serta bumbu yang ada 

dengan nampan. Salah satu tantangan yang dihadapi oleh quick 

service restaurant adalah kesiapan pegawai untuk menyajikan 

produk bagi pelanggan dengan jumlah yang maksimal dan dalam 

waktu yang singkat (Walker, 2017, hal. 34). Contoh quick service 

restaurant adalah Hoka-Hoka Bento, Subway, In-N-Out Burger.  
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c. Sandwich shops 

Sandwich Shops tergolong lebih mudah untuk dibuka dan 

dioperasikan dibandingkan dengan restoran yang memiliki layanan 

lengkap. Menu yang ditawarkan biasanya terdiri dari berbagai 

macam hot sandwich maupun cold sandwich dibuat dengan pilihan 

bread atau buns dan topping atau isian daging dan sayuran yang 

berbeda. Contoh dari sandwich shop adalah Quiznos dan Subway. 

d. Quick casual restaurants 

Jenis restoran ini merupakan perpaduan antara pelayanan yang cepat 

dengan casual dining. Fokus utama dari produk yang ditawarkan 

oleh restoran ini adalah menggunakan bahan yang berkualitas tinggi, 

segar, dibuat berdasarkan pesanan, disertai dengan beragam pilihan 

makanan sehat, dekorasi kelas atas, menerapkan pelayanan self-

service, dan makanan take away. Contoh dari quick casual 

restaurants adalah Panera Bread, Au Bon Pain 

e. Fast casual restaurant 

Ciri khas dari fast casual restaurant adalah penggunaan bahan-

bahan yang berkualitas tinggi, menu yang disajikan sesuai pesanan 

yang fleksibel, pilihan makanan yang sehat, dekorasi yang lebih 

kreatif, menyediakan pilihan take-out food dengan format self-

service. Fast casual restaurant berkembang pesat dengan adanya 

konsep baru yang terus menerus muncul (Walker, 2017, hal. 35). 

Contoh dari fast casual restaurant, antara lain Sweetgreen, Chipotle 
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Mexican Grill, Shake Shack, Panera Bread, LYFE Kithen, dan 

Freshly.  

f. Family restaurant 

Family restaurant berkembang dari restoran jenis coffee shop. 

Sebagian besar family restaurant berawal dari restoran independen 

yang dikelola oleh keluarga turun temurun. Seringkali restoran ini 

berada di area yang mudah dijangkau dari pinggiran kota dan 

menawarkan menu dan layanan yang sederhana untuk keluarga. 

Beberapa restoran menyediakan minuman anggur dan bir tetapi 

kebanyakan tidak menyajikan minuman beralkohol (Walker, 2017, 

hal. 37).  Contoh family restaurant adalah Plataran Dharmawangsa, 

Bandar Djakarta, La Brasserie Restaurant dan PASOLA Restaurant.  

g. Casual restaurant 

Casual dining cukup popular karena merupakan adaptasi dari gaya 

hidup yang santai. Komponen pelayanan restoran ini, antara lain 

adanya makanan khas yang ditawarkan, menu bar yang kreatif, 

penyajian wine, dan dekorasi interior yang nyaman (Walker, 2017, 

hal. 37).  Contoh casual restaurant meliputi Applebee’s, Outback, 

Chili’s, T.G.I. Friday’s, Hard Rock Cafe, Ruby Tuesday, dan 

sebagainya.  

h. Fine dining restaurant 

Fine dining restaurant mengacu pada santapan makanan, minuman, 

dan pelayanan yang mahal dan mewah. Angka turnover di restoran 

ini cukup rendah, biasanya banyak pelanggan yang menghabiskan 
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waktu di restoran ini karena acara khusus atau perayaan. Restoran 

ini tergolong kecil dengan kapasitas kurang dari 100 kursi dan 

biasanya ditemukan di kawasan kota yang berpusat pada bisnis 

seperti New York, Las vegas, dan San Francisco (Walker, 2017, hal. 

39). Contoh fine dining restaurant di Indonesia adalah Henshin, 

Bistecca, Altitude at The Plaza, OKU Jakarta, dan Sriwijaya.  

i. Hotel restaurants 

Jenis luxury hotel seperti Four Seasons dan Ritz-Carlton, dapat 

menjadi pilihan sebagai restoran yang memiliki chef dengan bayaran 

yang tinggi yang mampu menguasai berbagai jenis masakan mulai 

dari Asian, French, dan American dengan baik. Banyak luxury hotel 

yang memanfaatkan popularitas restoran sebagai pendukung 

pemasaran hotel mereka.  

j. Other Restaurant 

Selain berbagai jenis restoran diatas, terdapat beberapa jenis lain 

dari restoran yang dapat dikategorikan, seperti steakhouses, seafood 

restaurant, ethnic restaurant, coffee shops, dinner houses, celebrity 

chef, chef-owned restaurant, theme restaurant, dan centralized 

home delivery restaurant yang masing-masing memiliki ciri khusus 

berdasarkan produk yang dijual, pelayanan yang diberikan serta 

suasana yang ditawarkan bagi konsumen yang berkunjung dan ingin 

menikmati experience yang baru dari restoran tersebut (Walker, 

2017, hal. 40). 
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4. Pengertian Menu  

Menurut Walker (2017, hal. 114), menu adalah: 

The menu is the heart of any restaurant; it showcases everything you have to 

offer for food and beverages. Menus are as diverse as the number of different 

types of restaurants. Planning a menu is an interesting challenge. 

Berdasarkan pengertian diatas, menu adalah jantung dari sebuah 

restoran, merupakan hal yang penting karena menunjukkan setiap 

pilihan makanan dan minuman yang ingin ditawarkan yang 

menunjukkan ciri khas dari restoran. Keanekaragaman menu dapat 

ditentukan melalui jenis restoran yang ada.  

5. Jenis-Jenis Menu  

Menurut Walker (2017, hal. 133), jenis-jenis menu terbagi dalam 

beberapa kategori. Klasifiasi dari kategori menu tersebut adalah: 

a. A’la carte menus, merupakan jenis menu yang sering digunakan 

oleh restoran dan menawarkan harga sesuai masing-masing item 

makanan yang ditawarkan secara individual. Contoh a’la carte 

menus tersedia di restoran Imperial Shanghai Lamian & Xiao Long 

Bao, Sate khas Senayan, dan Chuan Tin. 

b. Table d’hote, merupakan jenis menu yang menawarkan beberapa 

pilihan makanan hingga membentuk hidangan yang lengkap dengan 

harga tetap. Terdapat pilihan berupa makanan pembuka, sup, 

makanan utama hingga makanan penutup yang ditawarkan bagi 

tamu. Dengan harga tetap, tamu merasa terjamin dengan makanan 

yang akan disajikan. Contoh table d’hote menu tersedia di BLANCO 

par Mandif, Amuz Jakarta, dan View Jakarta.  



 

23 
 

c. Du jour menu, berasal dari bahasa Perancis “du jour” yang berarti 

hari ini sehingga merupakan jenis menu yang menawarkan item 

pada hari tertentu, contohnya “soup of the day” di Pizza Hut.  

d. Cyclical menu, merupakan jenis menu yang sering digunakan di 

institusi yang berulang dalam siklus beberapa hari yang diatur 

dengan jadwal setiap 7 hari, 14 hari atau 28 hari.  

6. Klasifikasi Pelayanan 

Menurut Cousins, Lilicrap, dan Weekes (2014, hal. 16-20), jenis 

pelayanan yang dapat ditawarkan bagi konsumen terbagi menjadi lima. 

Klasifikasi dari jenis pelayanan tersebut adalah: 

a. Table Service 

Table service adalah pelayanan langsung yang diberikan pada 

konsumen di meja makan. Banyak restoran, kafe, dan banquet yang 

menerapkan jenis pelayanan ini. Table service terdiri dari 

silver/english service, family service, plate/American service, 

butler/French service, gueridon service, dan bar counter service.  

b. Assisted Service 

Assisted service diterapkan dengan cara dimana sebagian dari sajian 

menu makanan konsumen disajikan langsung di meja makan 

kemudian bahan pelengkap lain dapat diambil melalui prasmanan 

yang sudah disusun dalam sebuah display. Biasanya jenis pelayanan 

ini banyak diterapkan pada breakfast buffet di hotel maupun carvery 

service dimana bagian dari daging akan disajikan langsung pada 

konsumen kemudian bahan lain akan dipilih oleh konsumen sendiri.  
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c. Self-Service 

Pelayanan self-service konsumen diwajibkan untuk melayani 

dirinya sendiri melalui sajian yang ada di buffet maupun counter. 

Jenis pelayanan ini banyak ditemukan pada kantin yang terbagi 

menjadi pelayan counter seperti di IKEA dan pelayanan free-flow.  

d. Single Point Service 

Konsumen melakukan pemesanan, pembayaran serta menerima 

penyajian makanan dan minuman pada satu titik atau counter 

maupun fending machine. Jenis pelayanan ini terbagi menjadi 

pelayanan takeaway, drive-thru, fast food, vending, food court, dan 

kiosks.  

e. Specialized Service 

Penyajian makanan maupun minuman akan diantarkan langsung 

diman konsumen berada. Jenis pelayanan ini terbagi menjadi 6, yaitu 

tray, trolley, home delivery, lounge, room service, dan drive-in. 

Contoh dari specialized service adalah pelayanan di rumah sakit dan 

pesawat.  

7. Hidangan Sup 

Pada mulanya, sup merupakan makanan pokok berupa sepiring 

makanan hangat sehari-hari yang disajikan dalam keluarga untuk 

dinikmati sebagai hidangan pada kegiatan api unggun. Meskipun saat 

ini sup lebih sering disajikan dalam porsi yang kecil, sup tetap menjadi 

makanan utama bagi banyak orang.  
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Sup berasal dari bahasa Prancis yakni soupe, suppa dan bahasa Latin 

klasik suppare yang artinya merendam. Dahulu, roti dijadikan bahan 

untuk membuat sup. Roti akan direndam dalam kuah kaldu yang untuk 

menambah kandungan karbohidrat. 

Pada abad ke-17, sup disajikan dengan roti panggang atau yang sekarang 

dikenal dengan sebutan crouton. Sup akan dimakan langsung 

menggunakan roti panggang dan kuah kental pada sup dijadikan bahan 

cocolan untuk menikmati roti panggang. Tetapi sekarang sup disantap 

dengan sendok. Sup dengan berbagai isian sayuran, protein, dan rempah 

adalah santapan para bangsawan, sementara golongan miskin hanya 

menyantap basic soup sebagai makan malam. Semakin berkembangnya 

zaman, sup banyak disajikan tanpa roti. 

Sup berkuah kaldu bening mulai popular di awal abad ke-18. Sup jenis 

ini jadi makanan yang populer saat itu, kalangan atas menganggap sup 

berkuah bening ini adalah sajian yang modis. Saat ini, sup semakin 

berkembang jenisnya. Berbagai bahan isian, bumbu serta rempah sering 

dimasukkan dalam sup. Belum ada teori yang pasti dalam 

mengklasifikasikan jenis sup. Namun, klasifikasi yang sederhana dapat 

dibagi menjadi dua, yaitu clear/thin soup dan thick soup. Perbedaan 

yang signifikan dari kedua klasifikasi ini terdapat pada tekstur, bahan 

serta tampilan dari sup tersebut (Clarkson, 2010, Hal. 15-45).  
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8. Cengkeh 

Menurut Windyastuti (2018, hal. 2), cengkeh merupakan tanaman 

rempah yang melegenda di nusantara. Bangsa Eropa dahulu mulai 

menyebrangi lautan untuk mencari daerah penghasil rempah karena 

tanaman ini sangat digemari di Eropa. Di Eropa, cengkeh digunakan 

sebagai bumbu penyedap yang juga bermanfaat menghangatkan tubuh 

dari udara yang dingin. Tanaman cengkeh asli berasal dari Indonesia, 

khususnya di kepulauan Maluku, oleh sebab itu tanaman ini dinilai 

cukup berpotensi jika dimanfaatkan sebagai bumbu masakan yang dapat 

dijual di restoran.  

Cengkeh dalam Bahasa latin disebut Syzygium aromaticum L. Tanaman 

ini termasuk rempah-rempah yang sangat berguna dari zaman dahulu. 

Karena manfaat dan khasiatnya yang banyak, rempah ini menjadi 

idaman berbagai negara untuk dibudidayakan. Beberapa manfaat dari 

cengkeh antara lain, sebagai sumber nutrisi karena mengandung banyak 

vitamin, magnesium, serta kalsium. Memiliki kandungan energi yang 

tinggi, merupakan anti bakteri dalam perut penyebab bau nafas tak segar, 

serta memperlancar pencernaan karena mengandung banyak serat. Di 

Indonesia cengkeh umumnya dimanfaatkan sebagai konsumsi olahan 

rokok kretek, berbeda dengan bangsa Eropa maupun Jepang yang lebih 

memanfaatkan tanaman ini untuk aroma terapi dan bumbu masakan. 

Klasifikasi tanaman cengkeh terbagi menjadi beberapa tipe, yaitu tipe 

Zanzibar, tipe si kotak, tipe si putih, dan tipe Ambon.  
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Ciri umum dari tanaman cengkeh antara lain adalah memiliki batang 

besar dan keras, mampu bertahan hidup sampai ratusan tahun dan 

tingginya dapat mencapai 20-30 meter. Cengkeh berdaun tunggal 

dengan warna hijau muda atau coklat muda pada saat masih muda, dan 

hijau tua ketika mulai tua. (Windyastuti, 2018, hal. 35-46) 

9. Pala 

Menurut Rukmana (2018, hal. 6-23), pala dinyatakan sebagai tanaman 

buah berupa pohon tinggi asli Indonesia yang telah tersebar luas di Pulau 

Jawa, Sumatra hingga Grenada di Amerika Tengah. Pusat sumber 

genetik tanaman pala terdapat di Banda, Provinsi Maluku. Biji pala yang 

diolah menjadi serbuk sudah lama dipakai sebagai bumbu masak pada 

hidangan sup karena aromanya yang sedap. Indonesia memiliki potensi 

sumber daya genetik pala yang besar dan keragaman yang berada di 

Kepulauan Maluku. Pala dalam bahasa Latin Myristica fragrans Houtt. 

Jenis ini banyak ditemukan di Pulau Banda dan merupakan spesies yang 

diperdagangkan karena memiliki produktivitas dan mutu yang tinggi. 

Sebagai komoditas yang berpotensi untuk di ekspor, pala memiliki 

manfaat antara lain, dapat mengurangi rasa sakit yang disebabkan oleh 

kedinginan dan masuk angin dalam lambung dan usus. Daging pala yang 

telah diproses dapat menjadi makanan ringan berupa asinan pala, 

manisan pala, dan selai pala yang digemari oleh masyarakat. Kegunaan 

lain dari pala adalah penambah aroma pada hidangan yang berbahan 

dasar daging sapi, saus, sup serta untuk menetralkan bau yang tidak 

menyenangkan dari rebusan kubis.  
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10. Aplikasi Konsep pada Usaha  

Berdasarkan teori konseptual yang diuraikan diatas, Soop Bar 

Restaurant termasuk dalam kategori casual restaurant dengan jenis 

pelayanan assisted service dan menggunakan a’la carte menu.  

Soop Bar Restaurant merupakan restoran yang menawarkan menu 

utama berupa hidangan yang disajikan dengan kuah. Konsep soup bar 

yang ditawarkan memungkinkan konsumen untuk membuat sup 

berdasarkan pilihan dan selera mereka sesuai dengan bahan yang 

ditawarkan atau dikenal dengan istilah “make your own soup”. Sajian 

sup yang ditawarkan terdiri dari beberapa pilihan komponen kaldu yang 

dapat dinikmati sepuasnya oleh konsumen. Protein, sayuran serta bahan 

pelengkap lain seperti nasi, sambal, serta minuman merupakan pilihan 

yang tersedia bagi konsumen untuk dinikmati bersama sup. Selain 

menawarkan beragam pilihan kaldu dari hidangan laut, menu utama 

yang menjadi ciri khas Soop Bar Restaurant adalah pilihan kaldu yang 

dibumbui dengan rempah-rempah khas Maluku yaitu, cengkeh, dan pala 

yang dipadukan dengan bahan lain. Cengkeh dan pala merupakan 

rempah-rempah yang berasal dari provinsi Maluku yang memiliki 

aroma khas yang mampu memberi cita rasa baru bagi hidangan sup. 

Memanfaatkan kedua rempah tersebut merupakan hal yang menarik 

karena penggunaan cengkeh dan pala dalam hidangan sup seafood 

masih cukup langka untuk ditemui sehingga dengan memanfaatkan 

rempah tersebut mampu memberikan cita rasa yang unik bagi konsumen.  

Tujuan utama dari restoran ini adalah menawarkan pilihan hidangan laut 
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yang berasal dari pemasok lokal sehingga potensi lokal dapat dijadikan 

keunggulan. Pilihan ikan yang tersedia antara lain, ikan baronang, ikan 

kerapu, ikan kakap, dan ikan tuna yang sesuai untuk diolah sebagai 

sumber protein di dalam sup. Tersedia juga pilihan daging ayam maupun 

sapi yang ditawarkan. Konsumen diberikan pilihan lain sebagai 

komponen pelengkap lain seperti sayur, nasi, hingga sambal serta 

pilihan minuman yang dapat dinikmati.  

Soop Bar Restaurant menawarkan pilihan bagi konsumen dengan 

konsep membayar sesuai dengan yang dikonsumsi. Konsumen akan 

diberikan pilihan kaldu serta kondimen lain yang disusun berdasarkan 

jenis dan harga yang dibedakan melalui warna piring sajian. Soop Bar 

Restaurant melayani pelanggan yang ingin menikmati hidangan berkuah 

yang hangat serta beragam dengan menawarkan suasana restoran yang 

sesuai untuk menghabiskan waktu bersama keluarga. Selain itu, Soop 

Bar Restaurant juga mendukung dan berupaya secara aktif untuk 

memanfaatkan lahan pertanian lokal dengan cara menyediakan sayur 

yang akan dijual di restoran melalui beberapa petani lokal sehingga 

tidak bergantung hanya pada satu pemasok. 

Rancangan tata ruang yang diterapkan oleh Soop Bar Restaurant terbagi 

menjadi dua, yaitu area outdoor yang dimanfaatkan sebagai area parkir 

pengunjung. Area indoor merupakan area restoran dimana konsumen 

dapat menikmati hidangan sup yang disajikan prasmanan dalam bentuk 

display yang dapat dipilih secara bebas sesuai selera. Konsumen akan di 

layani oleh karyawan untuk menyiapkan bahan-bahan sup yang telah 
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dipilih agar siap dikonsumsi pada setiap meja dimana konsumen berada. 

Karyawan dipersiapkan untuk sigap dan ramah dalam melayani 

konsumen agar mencerminkan kesan yang positif. Soop Bar Restaurant 

berusaha mengatur tata letak interior ruangan yang lega agar bisa 

memberikan pelayanan serta suasana yang nyaman bagi konsumen 

dengan cara menerapkan pencahayaan yang memanfaatkan sinar 

matahari, memberikan dekorasi serta sirkulasi udara yang terkesan sejuk 

dan ramah lingkungan. Restoran ini tentunya menyediakan tempat 

duduk yang nyaman didukung dengan fasilitas serta koridor yang luas 

agar dapat dilalui oleh stroller maupun kursi roda. Pemilihan musik latar 

yang sesuai juga menjadi pertimbangan dalam mendukung suasana 

restoran. Dengan perpaduan pelayanan dari karyawan yang cepat dan 

ramah, kualitas makanan yang konsisten, serta suasana restoran yang 

efisien, diharapkan konsumen yang datang di Soop Bar Restaurant bisa 

merasakan pengalaman makan yang unik, menarik serta sesuai untuk 

konsumen yang ingin menghabiskan waktu bersama keluarga sambil 

menikmati hidangan berkuah bagi masyarakat di Kota Ambon.  

  


