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BAB I 

PENDAHULUAN 
A. Gagasan Awal  

Sektor pariwisata telah ditetapkan sebagai bisnis unggulan nasional 

yang memacu pertumbuhan ekonomi seperti membuka lapangan pekerjaan 

baru dan membuka peluang usaha. Pengertian pariwisata menurut 

Organization for Economic Co-operation and Development (2018) adalah 

pariwisata merupakan sektor ekonomi yang penting, pariwisata juga 

membuat kontribusi yang signifikan kepada OECD dan negara yang bekerja 

sama. Pariwisata dikenal memainkan peran penting di dalam aktivitas 

global, menciptakan lapangan pekerjaan dan sebagai sumber pendapatan 

ekspor dan menambah nilai domestik.  

Restoran juga merupakan salah satu sektor yang berperan penting 

dalam pariwisata, pengertian restoran menurut Badan Pusat Statistik (2017, 

hal. 9) adalah usaha yang mencakup jenis usaha jasa pangan yang bertempat 

di sebagian atau seluruh bangunan permanen yang menjual dan menyajikan 

makanan dan minuman untuk umum, baik dilengkapi 

peralatan/perlengkapan untuk proses pembuatan dan penyimpanan maupun 

tidak dan telah mendapatkan surat keputusan sebagai penyedia makan 

minum dari instansi yang membinanya. 

Indonesia merupakan negara eksportir teh terbesar kelima di dunia 

dari segi volume setelah Sri Lanka, Kenya, China dan India (Anjasari, hal. 

100). Berdasarkan proses pengolahan jenis teh dibagi menjadi teh tanpa 

fermentasi (teh Putih dan teh Hijau), teh semi fermentasi (teh Oolong), dan 
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teh fermentasi atau oksidasi enzimatis yang disingkat menjadi oksimatis 

(teh Hitam) (Rohdiana 2015, hal. 34). Teh merupakan salah satu komoditi 

yang memiliki peran penting bagi perekonomian Indonesia. Teh juga 

memiliki nilai lebih dibandingan dengan minuman lainnya yaitu kaya akan 

mineral dan vitamin yang diperlukan bagi tubuh (Badan Pusat Statistik, 

2017a). Produksi daun teh kering Perkebunan Besar (PB) dari tahun 2015 

sampai tahun 2017 mengalami kenaikan. Pada tahun 2017 produksi daun 

teh kering mengalami kenaikan sebesar 0,99 persen atau 91.930 ton 

dibandingkan dengan tahun 2016 sebanyak 91.030 ton (Badan Pusat 

Statistik, 2017a). 

TABEL 1 
Produktivitas Teh Menurut Provinsi 2015-2019 

No. Provinsi 2015 2016 2017 2018* 2019** Pertumbuhan 
1. Sumatera 

Utara 
2,393  2,393 2,054 2,864 2,869 -14.20 

2. Sumatera 
Barat  

1,738  1,410 1,667 1,706 1,699 18.24 

3. Jambi  2,016  2,016 3,034 2,988 2,990 50.48 
4. Sumatera 

Selatan  
2,347  2,347 2,347 2,349 2,352 0.00 

5. Bengkulu  1,926  1,926 1,920 1,921 1,921 -0.29 
6. Jawa Barat 1,374  1,484 1,573 1,512 1,510 5.99 
7. Banten  1,469  3,417 3,417 1,491 1,759 0 
8. Jawa 

Tengah  
1,569  1,657 1,727 1,131 1,133 4.21 

9. DI. 
Yogyakarta  

1,403  1,415 1,337 1,278 1,308 -5.56 

10. Jawa Timur  1,841  1,840 1,876 1,840 1,850 1.94 
11. Sulawesi 

Selatan  
1,072 - - - - - 

 Indonesia  1,495  1,568 1,670 1,592 1,590 6.54 
Sumber: Kementerian Pertanian (2018) 

Keterangan: * (angka sementara), ** (angka estimasi), - (data tidak tersedia) 

Berdasarkan data di atas produktivitas teh di Indonesia di beberapa 

daerah seperti Sumatera Utara, Bengkulu, DI. Yogyakarta mengalami 
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penurunan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sedangkan provinsi 

Sumatera Barat, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur 

mengalami kenaikan dan provinsi Sumatera Selatan dan Banten tidak 

mengalami pertumbuhan. Tetapi pertumbuhan produktivitas teh di 

Indonesia cenderung stabil hal ini dapat menjadi sebuah peluang untuk 

meningkatkan konsumsi teh dalam negeri sehingga meningkatkan 

produktivitas teh dalam negeri.  

TABEL 2 
Hasil Proyeksi Konsumsi Teh Untuk Konsumsi Rumah Tangga Tahun 

2016-2020 

Tahun 
Konsumsi 
SUSENAS 

(Kg/Kap/Thn) 

Jumlah 
Penduduk 
(000 Jiwa) 

Konsumsi 
(Ton) 

2016 0,46 258.705 118.030 
2017 0,43 261.891 113.064 
2018 0,41 265.015 107.918 
2019 0,38 267.974 102.554 
2020 0,36 271.066 97.904 

Rata-Rata 
Pertumbuhan 

(%/tahun) 
-5,87 1,17 -4,76 

 Sumber: Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian (2019, hal. 42) 

Berdasarkan data di atas, konsumsi teh di Indonesia Tahun 2016 

diproyeksikan sebesar 118.030 ton dan turun selama lima tahun ke depan 

dengan rata-rata 4,76% per tahun. Tahun 2020 konsumsi teh diproyeksikan 

sebesar 97.094 ton. Walaupun konsumsi teh di Indonesia mengalami 

penurunan, dengan adanya bisnis tea house ini diharapkan dapat menjadi 

salah satu cara untuk meningkatkan konsumsi teh di Indonesia dan 

mengangkat teh Indonesia untuk bisa dikembangkan menjadi bisnis yang 

menjanjikan. 
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TABEL 3 
Jumlah Tea House di Jakarta 

Nama Tahun Tempat Jumlah 
Tea House 

Lewis & 
Carroll Tea  

2015-
Sekarang  

Jln. Bumi No.4 RW.03 

3 
Grand Indonesia East Mall, Lantai 
UG 
Jln. Asia Afrika No.19 
RT01/RW.03 

GAIA Tea & 
Cakes  

2014-
Sekarang 

Jln. Kemang Raya No.27A Jakarta 
Selatan 2 Grand Indonesia, West Mall 
Lantai LG 

House of Tea  2015-
Sekarang 

Jln. Poncol No.3B RT.06/RW.05 
Gandaria Selatan, Jakarta Selatan 1 

Tea et All 2016-
Sekarang 

Lippo Mall Puri Lantai GF, 
Jakarta Barat 

3 Jln. M.H Thamrin No. 28-30, 
Jakarta Pusat 
Galeries Lafayette Lantai 1, 
Pacific Place Jakarta Selatan 

La Moda 2017-
Sekarang 

Plaza Indonesia Lantai 1, Jakarta 
Pusat 1 

TWG  2013-
Sekarang 

Plaza Senayan Lantai 1, Jakarta 
Pusat 2 Pacific Place Mall Lantai 1, 
Jakarta Selatan 

Tea Addict  2016-
Sekarang 

Jln. Wijaya IX No. 4B, Kebayoran 
Baru, Jakarta Selatan 1 

Siang Ming 
Tea  

1994-
Sekarang  

Mangga Dua Square Blok A 
No.43-49, Jakarta Utara 1 

Pantjoran Tea 
House  

2015-
Sekarang 

Jln. Pancoran No.4-6 Glodok, 
Jakarta Barat 1 

Teatorial Tea  2019-
Sekarang 

Jln. Bunga Mawar RT.2/RW.3, 
Jakarta Selatan 1 

Tong Tji Tea 
Bar  

2008-
Sekarang 

Lippo Mall Keramat Jati Lantai 3, 
Jakarta Timur. 

4 

Mall Artha Gading Lantai 
Basement, Jakarta Utara 
Jln. Cikini Raya Menteng, Jakarta 
Pusat 
ITC Cempaka Mas Food Court, 
Jakarta Pusat 

Harmonie 
Tea  

2019-
Sekarang  

Jln. Ir. Haji Juanda No. 11A 
RT.14/RW.4, Jakarta Pusat 1 

Total 21 
      Sumber: Hasil Olahan Data (2019)  
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Berdasarkan data di atas, bisnis tea house di Jakarta seperti Lewis & 

Carroll, Tea et All, GAIA Tea, Tong Tji Tea Bar, TWG sejak didirikan 

hingga sekarang yaitu tahun 2020 memiliki lebih dari satu tempat, 

sedangkan House of Tea, La Moda, Tea Addict, Siang Ming Tea dan 

Pantjoran Tea House masih bertahan hingga tahun 2020 sejak didirikan. 

Harmonie Tea dan Teatorial Tea merupakan bisnis tea house baru yang 

didirikan pada tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun konsumsi 

teh di Indonesia mengalami penurunan tetapi permintaan akan teh tetap 

berkembang ditambah dengan peluang dari naiknya PDRB kota Jakarta 

Barat dan peningkatan jumlah rumah makan minum di Jakarta Barat.  

TABEL 4 
Bisnis Online Shop Teh di Jakarta 

Nama Distribusi  Bekerja sama 
Teanco.id oleh PT. 

Mitra Mulia 
Manunggal 

Website, WhatsApp, 
Tokopedia, Shopee, 

dan tempat yang 
bekerja sama. 

Coffee Kulture, 
Overtaste, Koltoura, 
Red Blanc, Kadja, 

Kopilot, Single Shot, 
Hario Café, Perkop, 

Mint & Pepper, Coffee 
Motion. 

Teatoxnco oleh PT. 
Mitra Mulia 
Manunggal 

Website, WhatsApp, 
Tokopedia, Shopee 
tempat yang bekerja 

sama. 

Lash up, Healthy Life, 
Wax inc, Union Yoga, 
Natural Farm, LACA, 
Gold Gym, Nutrilife, 

Love Beau. 
Tema Tea Website, WhatsApp, 

Tokopedia, Shopee 
tempat yang bekerja 

sama. 

Creamatology, Coffee 
With Me, Say 

Something Coffee, 
KLTR Coffee, 

Skywalker Coffee, 
Domadona, Bhumi 

Coffee, Caffeine Lab, 
ala Ritus. 

Toatea Shopee, Bukalapak, 
Tokopedia, Whatsapp 

- 

Daun Seduh Website, WhatsApp, 
Tokopedia, Shopee 

- 
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TABEL 4 
Bisnis Online Shop Teh di Jakarta (Lanjutan) 

Nama Distribusi  Bekerja sama 
Pasar Teh oleh Ratna 

Soemantri 
Website, WhatsApp, 
Tokopedia, Shopee 

- 

Rumah Seduh Shopee, Bukalapak, 
Tokopedia, Whatsapp 

- 

Teh Ginastel oleh PT. 
Sumber Abadi Tirta 

Sentosa 

Line, WhatsApp - 

Teh Nusantara Tokopedia, 
Whatsapp, Shopee 
dan tempat yang 

bekerja sama. 

Segiempat, 
thayyebcocoffee, Nosy 

Kahve 

Artea Indonesia Website, Tokopedia, 
Shopee dan tempat 
yang bekerja sama. 

Gasinc Coffee, 
Tanganrantau, Petik 

Kembang 
Rowadu Website, Tokopedia 

dan tempat yang 
bekerja sama. 

Bunga Rampai, 
Waroeng Kita, 

Meradelima, Kembang 
Goela, Pand’or, Aston 
Braga, Hotel Santika 
Slipi, Hotel Santika 

Bintaro 
Sumber: Hasil Olahan Data (2019)  

Berdasarkan hasil olahan data di atas, terdapat beberapa bisnis online 

shop teh yang dikelola oleh perusahaan swasta maupun perorangan yang 

melakukan kerja sama dengan coffee shop, restoran, hotel dan aplikasi 

marketplace seperti Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak. Hal ini 

menunjukkan bahwa teh tidak hanya disediakan di tea house saja melainkan 

dapat dinikmati di berbagai sektor usaha. Serta dengan berkembangnya 

online shop yang menjual teh dan berbagai sektor usaha yang masih 

mengkonsumsi teh maka permintaan teh akan tetap ada. Rasakeun juga 

melakukan juga menyediakan teh kemasan yang dapat dibeli melalui 

aplikasi.  
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Menurut Walker (2017a, hal. 295), salah satu tren dalam bisnis 

restoran adalah berkelanjutan dan makanan lokal, dimana terjadinya 

peningkatan kepedulian konsumen akan asal usul makanan yang 

dihidangkan dan menambahkan makanan lokal di dalam menu, merupakan 

cara yang baik untuk memanfaatkan restoran dalam membantu petani lokal. 

Restoran bekerja sama dengan petani lokal dan yang bukan lokal untuk 

mendapatkan hidangan dengan kualitas terbaik dan produk petani 

berkelanjutan. Dengan tumbuhnya petani lokal berkelanjutan demikian juga 

dengan produktivitas dalam negeri.  

TABEL 5 
PDRB Kota Jakarta Barat Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga 

Berlaku (Milliar Rupiah) 2015-2018 
Sektor PDRB 2010 2015 2016 2017 2018 

Perdagangan Besar, 
Eceran, Reparasi Mobil 
dan Sepeda Motor  

62.507,4  68.131,6 74.351,8 82.814,4 

Transportasi dan 
Pergudangan  

15.132,8 16 807,5 
18  

831,8 20 761,2 

Penyediaan 
Akomodasi dan 
Makan Minum  

19.362,5  20.624,5 22.171,5 23.628,2 

Informasi dan 
Komunikasi 

45 981,4  50 775,0 58 682,1 66 635,6 

Jasa keuangan dan 
Asuransi  

22 827,7  25 396,7 27 911,7 29 533,7 

Real Estate  22 985,9  24 723,6 27 086,3 29 248,5 
Jasa Perusahaan  19 907,7  22 286,3 25 945,1 29 537,6 
Administrasi 
Pemerintahan, 
Pertahanan, dan 
Jaminan Sosial Wajib 

6.012,8 6.486,4  6 414,6 7 502,7 

Jasa Lainnya  10 432,3  11 772,3 13 400,7 14 859,3 
PDRB 328.883,1  356.364,6 392.274,1 431.704,4 

Sumber: Badan Pusat Statistik (2019d) 

Menurut Badan Pusat Statistik (2019d, hal. 3) Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB) adalah data yang menunjukkan kondisi 
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perekonomian nasional setiap tahun. PDRB harga berlaku menunjukkan 

daya ekonomi yang dihasilkan suatu wilayah. Semakin besar nilai PDRB 

nya semakin besar daya ekonomi suatu wilayah dan sebaliknya. 

Berdasarkan data di atas nilai PDRB Jakarta Barat mengalami kenaikan dari 

Rp. 392,3 triliun di tahun 2017 menjadi Rp. 431,7 triliun di tahun 2018 atau 

naik sebesar 39,4 triliun. Dalam sektor penyedia akomodasi makanan dan 

minuman di tahun 2018 sebesar Rp. 23.628,2 milliar rupiah merupakan nilai 

terbesar dibandingan dengan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan 

positif tren di dalam sektor aktivitas akomodasi dan layanan di DKI Jakarta.  

TABEL 6 
Persentase Banyaknya Pelangan pada Usaha Penyediaan Makanan 

dan Minuman Menurut Tempat Tinggal Pelanggan Tahun 2017 

Provinsi Penduduk 
Sekitar 

Luar 
Kabupaten/Kota 

Sekali 
Datang Jumlah 

DKI 
Jakarta  

72,97 16,65 10,37 100 

Jawa Barat  62,93 22,23 14,84 100 
Jawa 
Tengah  

55,81 22,20 21,99 100 

Jawa Timur  56,08 21,80 22,13 100 
Indonesia  63,76 20,83 15,41 100 

 Sumber: Badan Pusat Statistik (2017b).  

 Berdasarkan data dari Tabel empat di atas mengenai persentase 

banyaknya pelanggan pada usaha penyediaan makanan dan minuman 

menurut tempat tinggal pelanggan di tahun 2017. Di provinsi DKI Jakarta 

persentase tertinggi yaitu penduduk sekitar di angka 72,97%, pelanggan dari 

luar kabupaten/kota 16,65% dan pelanggan sekali datang 10,37%. Hal ini 

menunjukkan bahwa pelanggan yang paling banyak mengunjungi penyedia 

akomodasi makanan dan minuman adalah penduduk sekitar oleh karena itu 
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Rasakeun Tea House dibuat di daerah yang padat penduduk dengan banyak 

fasilitas seperti pusat perbelanjaan, apartemen, hotel dan universitas. 

TABEL 7 
Statistik Kependudukan Kota Administrasi Jakarta Barat 2015-2017 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Badan Pusat Statistik (2019c) 

Berdasarkan Tabel lima jumlah penduduk kota Jakarta Barat 2,53 

juta jiwa. Dengan jumlah penduduk usia produktif yaitu penduduk usia 15-

64 tahun, merupakan modal dalam pembangunan suatu wilayah. Sebesar 

72,66 persen penduduk Kota Jakarta Barat merupakan penduduk usia 

produktif dibandingkan tahun sebelumnya. Banyaknya penduduk usia 

produktif ini sebaiknya juga diiringi dengan banyaknya lapangan kerja, 

sehingga dapat menurunkan angka pengangguran di Kota Jakarta Barat 

(Badan Pusat Statistik, 2019).  

TABEL 8 
Jumlah Sarana Pariwisata di Jakarta Barat 2018 

No. Jenis Sarana Gedung Kamar/Kursi 
1. Biro Perjalanan Wisata  148 - 
2. Wisata Belanja  28 - 
3. Museum  13 - 
4. Hotel Berbintang  50 7.608 
5. Hotel non Bintang  58 2.829 
6. Rumah Makan/Restoran  923 59.692 
7. Kantin 63 3.395 
8. Roti  68 1105 
9. Bioskop  46 9.199 
10. Gelanggang Renang  8 - 

Uraian 2015 2016 2017 
Jumlah Penduduk (000) 
jiwa  

2.468,0 2.498,9 2.529,1  

Pertumbuhan Penduduk  1,55 1,25 1,21 
Kepadatan Penduduk 
(jiwa/km2) 

19,052 19.290 19.524 

% penduduk Menurut Kelompok Umur  
0-14 tahun  23,79 23,52 23,26 
15-64 tahun  72,65 72,67 72,66 
65 tahun  3,56 3,82 4,08 
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TABEL 8 
Jumlah Sarana Pariwisata di Jakarta Barat 2018 (Lanjutan) 

No. Jenis Sarana Gedung Kamar/Kursi 
11. Griya Pijat  131 2.225 
12. Mandi Uap  4 112 
13. Bar/Coffee shop  64 2.151 
14. Diskotek 14 - 
15. Musik Hidup  31 - 
16. Karaoke 51 1.094 
17. Klub Malam  4 - 
18. Bola Sodok  14 - 
19. Salon dan Potong Rambut  146 - 

 Jumlah/Total 1865 89.410 
 2017 1.644 21.073 
 2016 1.960 - 
 2015 1.993 - 

Sumber: Badan Pusat Statistik (2019c, hal. 261) 

Berdasarkan tabel di atas jumlah sarana pariwisata Jakarta Barat di 

sektor rumah makan/restoran di tahun 2018 berjumlah 923 dan 59.692 kursi 

dengan total seluruhnya 89.410 atau terjadi peningkatan sebesar 221 gedung 

dan 68.337 kursi dari tahun 2017. Hal ini menunjukkan peningkatan 

permintaan akan jumlah sarana pariwisata di sektor restoran/rumah makan 

sehingga mendukung pembangunan café di Jakarta Barat.  

TABEL 9 
Jumlah Rumah Makan, Kantin, Bakery Menurut Kecamatan di Jakarta Barat 
No. Kecamatan Rumah 

Makan/Restoran Kantin Bakery Jumlah 

1. Kembangan  138 17 24 179 
2. Kebon Jeruk  168 10 4 182 
3. Palmerah  88 2 1 91 
4. Grogol Petamburan  108 1 16 125 
5. Tambora 53 6 2 61 
6. Taman Sari  140 15 6 161 
7. Cengkareng  156 2 5 163 
8. Kalideres  72 10 10 92 

 Jumlah/ Total  923 63 68 1.054 
 2017 512 219 42 773 
 2016 717 245 50 1.012 
 2015  684 227 45 956  

Sumber: Badan Pusat Statistik (2018c, hal 262) 
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Berdasarkan data dari Tabel delapan rumah makan/restoran di tahun 

2018 sebesar 108 restoran/rumah makan, satu kantin, dan 16 bakery yang 

berjumlah 125. Berdasarkan jumlah rumah makan/restoran di tahun 2018 

yaitu 923 sedangkan di tahun sebelumnya yaitu 512 atau terjadi peningkatan 

sebesar 411, maka hal ini menunjukkan terjadinya peningkatan permintaan 

akan restoran/rumah makan.  

Dengan keinginan untuk meningkatkan popularitas teh-teh asal 

Indonesia dan kurangnya café yang menyajikan teh di Jakarta maka 

dibuatnya sebuah café dengan tema tea house yang dinamakan Rasakeun 

Tea House yang diambil dari bahasa Sunda yang berarti rasa dalam bahasa 

baku Indonesia. Menurut Gaylard (2015, hal. 76) pengertian tea house 

adalah rumah yang menjual teh untuk bersosialisasi atau berdiskusi 

mengenai suatu acara.  

Menurut Gaylard (2015, hal. 33) manfaat teh bagi kesehatan adalah 

mengurangi stress dikarenakan mengandung asam amino unik, L-theanine 

yang meningkatkan gelombang alpha di otak, merelaksasi pikiran dan 

dikombinasikan dengan kafein dan meningkatkan kesadaran. Teh juga 

memiliki efek detoksifikasi dari antioksidan yang dapat membantu 

memperbaiki sel dan melindungi kulit dari radikal bebas berbahaya.   

Adapun pemilihan lokasi Rasakeun Tea house di ruko Garden 

Shopping Arcade Central Park, Jakarta Barat dikarenakan lokasi yang 

berada di bawah pusat perbelanjaan Central Park, Neo Soho, apartemen 

Mediterania, Hotel Pullman, Universitas Agung Podomoro dan kantor. 
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Selain itu ruko Garden Shopping Arcade juga menghadap langsung ke jalan 

dengan akses parkir di depannya, mudah terlihat, dan ramai dikunjungi. 

Produk yang ditawarkan oleh Rasakeun Tea House adalah teh-teh yang 

berasal dari Indonesia dan tek Kejek yang merupakan tradisi Nyaneut yang 

berasal dari Garut, Jawa Barat serta makanan khas Indonesia seperti kue 

basah, kue kering, nasi goreng, soto betawi, nasi liwet, ketoprak, dan tempe 

mendoan. Rasakeun Tea House juga menjual teh kemasan Indonesia 

sehingga pelanggan juga dapat menikmati teh Rasakeun di rumah. Rencana 

konsep Rasakeun Tea House adalah desain modern dengan sentuhan budaya 

Indonesia yang memberikan kenyamanan dan ketenangan kepada target 

pasar yaitu remaja, orang dewasa baik laki-laki maupun perempuan dengan 

umur 21–25 tahun.  

B. Tujuan Studi Kelayakan  

Tujuan dari studi kelayakan bisnis ini adalah untuk mengetahui layak 

atau tidaknya bisnis ini dijalankan.  

Tujuan utama dari studi kelayakan bisnis ini adalah: 

1. Menganalisis kelayakan bisnis dari aspek pemasaran yang meliputi: 

a. Analisis permintaan yang merupakan kajian demand side yang 

terdiri dari potensial pasar, kecendrungan (trend) pasar, kondisi 

pasar, fasilitas restoran, dan baur pemasaran.  

b. Analisis penawaran yang merupakan kajian supply side yang terdiri 

dari analisis SWOT (kekuatan, kelemahan, kesempatan, ancaman), 

analisis pesaing, dan teori five forces porter (1985) untuk 

menentukan strategi pemasaran yang tepat, efektif, dan efisien.  
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c. Analisis segmentasi, target, dan posisi bisnis dalam pasar, 

segmentasi digolongkan berdasarkan aspek geografis, aspek 

demografis, aspek pskikografis, dan aspek perilaku.  

d. Analisis baur pemasaran (8P) yang terdiri dari produk, harga, 

distribusi, promosi, manusia, pengemasan, program, dan kerja 

sama.  

e. Analisis aspek ekonomi, sosial, legal dan politik, lingkungan hidup 

dan teknologi.  

2. Menganalisis kelayakan bisnis dari aspek teknis yang meliputi aspek 

jenis aktivitas dan fasilitas, analisis hubungan fungsional antara 

aktivitas dan fasilitas, penghitungan kebutuhan ruang fasilitas, 

pemilihan lokasi, dan teknologi yang digunakan.  

3. Menganalisis kelayakan bisnis dari aspek manajemen yang meliputi: 

a. Analisis aspek organisasi yang terdiri dari analisis pekerjaan, 

analisis pengelola usaha dan struktur organisasi.  

b. Analisis sumber daya manusia yang terdiri dari perekrutan, seleksi 

dan orientasi, kompensasi, pelatihan dan pengembangan.  

c. Analisis aspek yuridis yang terdiri dari bentuk badan usaha, identitas 

pelaksana bisnis, legalitas lokasi dan peraturan perundangan yang 

harus dipenuhi.  

4. Menganalisis kelayakan bisnis dari aspek keuangan yang terdiri dari 

kebutuhan dan sumber dana, perkiraan biaya operasional, perkiraan 

pendapatan usaha, proyeksi neraca, proyeksi rugi laba, proyeksi arus 
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kas, analisis titik impas, penilaian investasi, analisis rasio laporan 

keuangan, dan manajemen risiko.  

Sub tujuan dari studi kelayakan bisnis ini adalah: 

1. Mengurangi tingkat pengangguran di Jakarta dengan meningkatkan 

lapangan kerja baru bagi masyarakat.  

2. Meningkatkan popularitas teh yang berasal dari Indonesia dan 

memberikan pengalaman meminum teh dengan suasana modern dipadu 

dengan budaya Indonesia.   

C. Metodologi  

Menurut Sekaran & Bougie (2018, hal. 1) penelitian adalah proses 

untuk menemukan solusi dari suatu masalah setelah menganalisa faktor-

faktor situasional. Bussines research adalah sebuah upaya sistematis dan 

terorganisir untuk menyelidiki masalah khusus yang dihadapi dalam 

lingkungan kerja yang membutuhkan solusi. Terdiri dari serangkaian 

langkah yang dirancang dan dijalankan dengan tujuan menemukan jawaban 

atas masalah yang menjadi perhatian manajer di lingkungan kerja (Sekaran 

& Bougie 2018, hal. 2). Tahap pertama dalam penelitian adalah mengetahui 

dimana masalah terjadi di sebuah organisasi, dan mengidentifikasi secara 

jelas masalah yang perlu untuk dipelajari dan diselesaikan.  

Studi deskriptif digunakan untuk mengumpulkan data yang 

mendeskripsikan karakteristik suatu objek seperti (manusia, organisasi, 

produk dan barang), acara dan situasi (Sekaran & Bougie 2018, hal. 43). 

Penelitian deksriptif dibagi menjadi dua yaitu penelitian kuantitatif dan 

kualitatif. Studi kelayakan bisnis ini menggunakan penelitian kuantitatif.  
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Terdapat beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan untuk 

mendapatkan hasil yang akurat, antara lain: 

1. Data primer  

Menurut Sekaran & Bougie (2018, hal. 123) data primer adalah metode 

yang melibatkan pengumpulan data langsung dari sumbernya oleh 

seorang peneliti untuk tujuan spesifik suatu studi. Metode pengumpulan 

data primer menggunakan empat metode yaitu wawancara, observasi, 

kuesioner, dan eksperimen. Pengumpulan data primer diperoleh 

melalui: 

a. Kuesioner  

Menurut Sekaran & Bougie (2018, hal. 142) kuesioner adalah 

sebuah seperangkat pertanyaan tertulis yang telah dirumuskan 

sebelumnya dimana responden mencatat jawaban narasumber, dan 

biasanya dalam pilihan tertutup. Pengumpulan data melalui 

kuesioner umumnya dirancang untuk mengumpulkan data 

kuantitatif dalam jumlah besar serta tidak menghabiskan waktu yang 

lama. Metode pengumpulan data dengan kuesioner dilakukan untuk 

mengetahui minat target pasar akan konsep Rasakeun Tea House ini 

dan hal apa saja yang diharapkan responden terhadap Rasakeun Tea 

House. Jenis kuesioner yang akan diberikan kepada responden yaitu: 

1) Personally administered questionnaires adalah kuesioner yang 

disebarkan langsung kepada responden dalam jangka waktu 

yang singkat. Kelebihan dari kuesioner ini adalah dapat 

membangun hubungan dan memotivasi responden, keraguan 
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dapat diklarifikasi, tidak memakan banyak biaya. 

Kekurangannya penjelasan dapat menghasilkan bias, 

memerlukan waktu dan usaha (Sekaran & Bougie 2018, hal. 

144). 

TABEL 10 
Kelebihan dan Kekurangan Personally administered 

questionnaires 
Kelebihan Kekurangan 

Dapat membangun 
hubungan dan memotivasi 

responden 

Penjelasan dapat 
menimbulkan bias 

Keraguan bisa diklarifikasi Membutuhkan waktu dan 
usaha yang lebih lama 

Hampir 100% tingkat 
respons dipastikan 

 

Anonimitas responden tinggi  
     Sumber: Sekaran & Bougie (2018, hal. 144) 

Menurut Sekaran & Bougie (2018, hal. 235) sampel adalah proses 

memilih individu, objek, peristiwa yang tepat sebagai perwakilan 

untuk seluruh populasi. Langkah-langkah dalam proses sampling 

menurut Sekaran & Bougie (2018, hal. 240-241) adalah sebagai 

berikut: 

1. Menentukan populasi  

Pengambilan sampel dimulai dengan mendefinisikan populasi 

target secara tepat. Populasi target harus berdasarkan elemen, 

batas geografi dan waktu. Dalam studi kelayakan bisnis ini 

populasi yang digunakan adalah DKI Jakarta dan sekitarnya.  

2. Menentukan Rerangka sampel  

Rerangka sampling adalah representasi dari semua elemen 

dalam populasi dari tempat sampel diambil. Dalam studi 
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kelayakan bisnis ini rerangka sampel yang digunakan adalah 

DKI Jakarta dan sekitar pusat perbelanjaan Central Park, Neo 

Soho, dan Universitas Podomoro. 

3. Menentukan Desain Sampel 

Terdapat dua tipe desain sampel yaitu sampling probabilitas 

dan nonprobabilitas. Tipe sampel yang dipakai dalam studi 

kelayakan bisnis ini adalah nonprobabilitas khususnya 

convenience sampling, nonprobabilitas adalah teknik yang 

tidak memberi peluang/kesempatan yang sama bagi setiap 

unsur, atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. 

Convenience sampling mengacu pada pengumpulan informasi 

dari anggota populasi yang bersedia untuk menyediakannya 

(Sekaran & Bougie 2018, hal. 247). Kelebihan dari 

convenience sampling adalah cepat, mudah dan tidak mahal 

(Sekaran & Bougie 2018, hal. 250).  

4. Menentukan Ukuran Sampel  

Menurut Sekaran & Bougie (2018, hal. 264) pada tahun 1975 

Roscoe mengusulkan menggunakan rules of thumbs untuk 

menentukan ukuran sampel, yaitu: 

a) Ukuran sampel lebih dari 30 dan kurang dari 500 adalah 

tepat untuk semua riset.  

b) Sampel dibagai menjadi subsampel seperti (pria/wanita, 

muda/tua), dibutuhkan minimal 30 ukuran sampel setiap 

kategori.  
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c) Di dalam penelitian multivariate, ukuran sampel harus 

beberapa kali lebih besar dari jumlah variabel dalam studi 

(lebih baik sepuluh kali jumlah variabel).  

d) Untuk penelitian eksperimental sederhana dengan kontrol 

yang ketat, ukuran sampel cukup 10 sampai 20.  

Berdasarkan data di atas maka studi kelayakan bisnis 

Rasakeun Tea House ini minimal memiliki 255 responden, 

dengan menyebarkan kuesioner yang terdiri dari 51 pertanyaan 

mengenai baur pemasaran (51 dikali lima sama dengan 255). 

Baur pemasaran berisi tentang pertanyaan mengenai produk, 

harga, promosi, distribusi, manusia, kemasan, program, dan 

kerjasama yang terdiri dari 51 pertanyaan. Perhitungan ini juga 

berdasarkan peraturan (a) dalam rules of thumbs menurut 

Sekaran & Bougie (2018, hal. 264) ukuran sampel lebih dari 

30 dan kurang dari 500 adalah tepat untuk semua riset. 

5. Menjalankan Proses Pengambilan Sampel  

Menurut Sekaran & Bougie (2018, hal. 207) skala adalah 

sebuah alat atau mekanisme yang digunakan individu untuk 

membedakan satu variabel dengan variabel lainnya. Skala yang 

digunakan di dalam studi kelayakan bisnis ini adalah likert 

scale. Menurut Sekaran & Bougie (2018, hal. 207) skala likert 

adalah skala yang dirancang untuk menguji seberapa kuat 

responden setuju dengan pertanyaan yang diajukan.  



 

 
 

19 

Likert scale terdiri dari skala nominal, skala ordinal, skala 

interval dan skala rasio (Sekaran & Bougie 2018, hal. 207-209). 

Likert scale yang digunakan adalah skala nominal dan skala 

interval. Menurut Sekaran & Bougie (2018, hal. 207) skala 

nominal mengijinkan peneliti untuk menetapkan subjek pada 

kelompok atau kategori tertentu. Contohnya variabel jenis 

kelamin, responden dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu 

pria dan wanita. 

Menurut Sekaran & Bougie (2018, hal. 209) skala interval 

adalah skala yang menyediakan perbedaan, urutan dan 

persamaan dari masing-masing responden. Sebagai contoh 

skala interval menggunakan angka 1-6 yang menjelaskan 

urutan sangat setuju sampai dengan sangat tidak setuju.  

Menurut Sekaran & Bougie (2018, hal. 220) uji validitas adalah 

sebuah tes bagaimana sebuah instrumen untuk melihat 

seberapa baik dan konsisten sebuah alat pengukur. Menurut 

Sekaran & Bougie (2018, hal. 220-221) terdapat beberapa jenis 

uji validitas yang digunakan yaitu: 

1) Validitas isi memastikan bahwa pengukuran memasukkan 

sekumpulan item yang memadai dan mewakili, yang 

mengungkap konsep yang diteliti. 
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2) Validitas yang dikaitkan dengan kriteria digunakan ketika 

mengukur perbedaan individu dalam sebuah kriteria yang 

ingin diprediksi  

3) Validitas konstruk untuk membuktikan seberapa baik hasil 

yang diperoleh dari penggunaan pengukur sesuai dengan 

teori-teori dalam tes yang dirancang.  

Berdasarkan jenis validitas di atas, Rasakeun menggunakan 

validitas isi untuk mengetahui seberapa baik elemen dan 

dimensi dari konsep yang digambarkan. Uji reliabilitas 

Rasakeun menggunakan cronbach’s alpha. Cronbach’s alpha 

adalah sebuah test yang memadai tentang reliabilitas 

konsistensi internal. Jika hasil dari cronbach’s alpha lebih 

kecil dari 0,60 maka hasil kuesioner tersebut lemah dan jika 

hasil cronbach’s alpha sama atau lebih besar dari 0,70 maka 

hasil kuesioner valid atau baik (Sekaran & Bougie 2018, hal. 

290).  

b. Observasi  

Menurut Sekaran & Bougie (2018, hal. 127) observasi menyangkut 

rencana dalam mengawasi, merekam, menganalisis dan interpertasi 

dari tingkah laku, tindakan dan peristiwa. Terdapat empat kunci 

dimensi yang mengkategorikan tipe observasi dalam studi 

kelayakan bisnis Rasakeun Tea House: 
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1) Uncontrolled observational studies adalah teknik pegamatan 

yang tidak berupaya untuk mengendalikan, memanipulasi, atau 

mempengaruhi situasi (Sekaran & Bougie 2018, hal. 128).  

2) Participant observation adalah pendekatan yang telah sering 

digunakan dalam studi kasus, studi etnografi dan teori dasar. 

Dalam pengamatannya, peneliti mengumpulkan data dengan 

berpartisipasi dalam kehidupan sehari-hari kelompok atau 

organisasi yang diteliti (Sekaran & Bougie 2018, hal. 128).  

3) Structured observational studies bersifat kuantitatif, peneliti 

memiliki kategori kegiatan atau fenomena yang telah ditentukan 

untuk dipelajari (Sekaran & Bougie 2018, hal. 128).  

4) Concealed observation berkaitan dengan ketidaktahuan anggota 

kelompok sosial yang diteliti, keuntungan utama dari 

pengamatan tersembunyi adalah bahwa subjek penelitian tidak 

dipengaruhi kesadaran bahwa mereka sedang diteliti (Sekaran & 

Bougie 2018, hal. 129).  

Observasi langsung dalam studi kelayakan bisnis Rasakeun Tea 

House ini menggunakan tipe Uncontrolled observational studies 

yang menargetkan remaja, orang dewasa yang bekerja, sekolah, 

berwisata, dan tinggal di sekitar area ruko Garden Shopping Aracade 

Central Park, Jakarta Barat.  

2. Data Sekunder  

Menurut Sekaran & Bougie (2018, hal. 37) data sekunder adalah data 

yang dikumpulkan oleh orang lain untuk tujuan lain selain tujuan 
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penelitian ini. Beberapa sumber data sekunder adalah buletin statistik, 

publikasi pemerintah, informasi yang diterbitkan maupun yang tidak 

diterbitkan baik dari dalam atau luar organisasi, situs website 

perusahaan, dan internet.  

Data sekunder yang digunakan untuk studi kelayakan bisnis ini 

diperoleh melalui: 

1. Kepustakaan  

Kepustakaan digunakan untuk mendapatkan teori mengenai definisi, 

pengertian, sejarah, klasifikasi layanan, klasifikasi menu, analisis 

five forces porter, SWOT analisis, analisis baur pemasaran, analisis 

permintaan, analisis pasar, analisis keuangan seperti proyeksi laba 

rugi, proyeksi neraca, proyeksi arus kas, analisis titik impas, 

penilaian investasi, manajemen resiko, analisis sumber daya 

manusia, analisis pesaing, segementasi pasar, target pasar dan posisi 

bisnis dalam pasar.  

2. Badan Pusat Statistik  

Badan pusat statistik menyediakan informasi statistik daerah 

rencana pembangunan seperti PRDB menurut lapangan usaha, nilai 

PDRB DKI Jakarta, PDRB Jakarta Barat, jumlah penduduk DKI 

Jakarta dan jumlah sarana pariwisata di Jakarta Barat.  

3. Internet  

Internet untuk mendapatkan informasi terkait aspek legal yaitu 

undang-undang mengenai upah minimum DKI Jakarta, undang-

undang jaminan sosial, undang-undang perpajakan, undang-undang 
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ketenagakerjaan, peraturan izin usaha, peraturan pendaftaran usaha 

dan pendaftaran mengenai izin gangguan.  

D. Tinjauan Konseptual  

Terdapat beberapa teori yang mendukung studi kelayakan bisnis ini, yaitu: 

1. Pengertian Pariwisata  

Menurut Walker (2017a, hal. 399) adalah sebuah dinamika, didorong 

oleh konsumen dan merupakan industri terbesar di dunia, dan ketika 

semua komponen yang saling terkait ditempatkan di bawah satu payung: 

pariwisata, penginapan, konvensi, rapat, acara, restoran, layanan 

terkelola, perakitan, manajemen acara, dan rekreasi. Pariwisata 

memainkan peran dasar dalam memberikan layanan yang dilakukan di 

perusahaan di bidang perhotelan.  

Menurut Cook & Hsu & Marqua (2014, hal. 3) pariwisata adalah 

perpindahan sementara manusia ke destinasi di luar lingkungan kerja 

dan tinggal, aktivitas yang mereka lakukan selama tinggal di tujuan 

tersebut dan fasilitas yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan 

mereka.  

2. Pengertian Restoran  

Menurut Walker (2017a, hal. 268) restoran adalah bagian penting dari 

gaya hidup karena kita adalah makhluk sosial, orang datang ke restoran 

beberapa kali dalam seminggu selain untuk bersosialisasi tetapi juga 

makan dan minum. 
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3. Sejarah Restoran  

Menurut Walker (2017b, hal. 5-8) tempat makan ada sejak tahun 

1700 sebelum masehi, sejarah mencatat adanya tempat makan malam 

umum di Mesir kuno tahun 512 sebelum masehi, yang menyediakan 

menu yang terbatas yaitu satu hidangan yang disajikan terdiri dari sereal, 

unggas liar dan bawang (Walker 2017b, hal. 5). Café pertama didirikan 

di Constantinople (sekarang Istanbul) di tahun 1475, yang merupakan 

sebuah coffeehouse, maka café berasal dari kata coffee dalam bahasa 

perancis (café biasanya dideskripsikan sebagai restoran kecil dan bar). 

Coffee house pertama kali muncul di Inggris pada tahun 1652 yang 

merupakan cikal bakal restoran pada saat ini (Walker 2017b, hal. 6).  

Pada tahun 1765 di jalan Bailleul Paris seorang penjual sup 

bernama A.Boulanger yang bertempat di all-night tavern menyebut 

tempatnya sebagai sup restorantes (restorative) yang kemudian menjadi 

asal mula kata restoran. Boulanger percaya sup dapat menyembuhkan 

penyakit, pada saat itu hanya hotel yang diizinkan untuk menyajikan 

makanan dan sup tidak dapat dikategorikan sebagai makanan. 

Kemudian di tahun 1767 ia menantang traiteurs (hotel restaurateurs) 

dan menjual sup kaki domba dengan saus putih, awalnya Boulanger 

dilaporkan ke pihak berwajib tetapi ia berhasil memenangkan gugutan 

dan membuka restorannya sendiri yang bernama “Le Champ d’Oiseasu” 

(Walker 2017b, hal. 6).  

Sejarah masuknya restoran ke Amerika ketika tahun 1634 

Samuel Coles membuka kedai minuman pertama yang bernama Coles 
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Ordinary di Boston. Sebelum revolusi Amerika tempat menjual 

makanan, minuman dan tempat untuk menginap disebut dengan 

ordinaries, taverns, dan inns. Istilah restaurant masuk ke Amerika di 

tahun 1794 yang diperkenalkan oleh Jean-Baptiste Gilbert Paypalt, ia 

membuka restoran pertama di Amerika yang bernama Julien’s 

Restaurator di Boston. Restoran tersebut menyediakan truffles, cheese 

fondues, dan sup (Walker 2017b, hal. 6).  

Delmonico’s merintis ide mencetak menu dalam bahasa perancis 

dan inggris. Menu yang dicetak menuliskan 12 macam sup, 32 hors 

d’oeuvres, 28 different beef entrees, 46 macam veal, 26 mutton, 47 

ayam, 22 binatang buruan, 46 macam ikan, kerang, kura-kura, belut, 51 

macam hidangan sayur dan telur, 19 pastries, kue, ditambah 28 dessert. 

Delmonico’s menyajikan masakan swiss-french dan fokus pada 

gastronomi Amerika dan merupakan penemu dari menu dua bahasa, 

Delmonico’s juga dikenal sebagai salah satu restoran terbaik yang ada 

di dalam sejarah Amerika (Walker 2017b, hal. 8).  

4. Klasifikasi Restoran  

Restoran dapat dibagi menjadi beberapa kategori yaitu: 

a. Chain restaurant  

Menurut Walker (2017a, hal. 277) sebuah kelompok restoran, yang 

identik dalam pasar, konsep, desain, makanan, nama, dan 

konsentrasi terbesar ditemukan dalam segmentasi quick service dan 

konsep fast casual. Chain restoran berkembang dengan baik pada 

restoran independen, awalnya dibagi menjadi kelompok kecil dan 
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kemudian biasanya melalui franchising menyebarkan restoran ke 

beberapa kota bahkan sampai internasional. Menurut Walker 

(2017b, hal. 25) sebuah pilihan kepada orang yang kurang 

pengetahuan dan pengalaman mengenai restoran tetapi ingin 

membuka restoran dengan resiko yang lebih kecil daripada 

mendirikan restoran dari awal. Restaurant franchisees adalah 

pengusaha yang ingin memiliki, mengoperasikan, 

mengembangkan, dan memperluas bisnis konsep yang ada melalui 

sistem bisnis kontrak yang disebut franchise. Contoh restoran 

franchising: McDonald’s, Wingstop. 

b. Independent restaurant  

Menurut Walker (2017a, hal. 277) dimiliki oleh satu orang atau 

lebih yang terlibat langsung pada kegiatan sehari-hari operasional 

restoran. Contoh independen restoran: Union Square.  

c. Sandwich Shops 

Menurut Walker (2017b, hal. 28) relatif mudah untuk dioperasikan 

dibandingkan dengan konsep restoran dengan layanan penuh (full 

service). Menu yang disajikan berupa beberapa macam sandwiches 

dingin dan panas yang dibuat dengan pilihan roti, topping atau 

filling daging, sayur dan acar. Sandwich shops tidak membutuhkan 

banyak peralatan dapur dan investasi lebih murah dibandingkan 

dengan restoran konvensional contoh sandwich shops: Jimmy 

John’s Gourmet Sandwiches.  
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d. Quick Service Restaurant (QSR)  

Menurut Walker (2017b, hal. 28-29) dikenal pertama kali pada 

tahun 1870, restoran Plate House di kota New York, Amerika 

melayani makan siang cepat hanya dengan 10 menit. Dalam 

segmentasi QSR semua restoran menyajikan makanan yang dibayar 

terlebih dahulu dan menyediakan menu yang terbatas, tamu juga 

mengambil sendiri minuman dan saus dari tempat yang sudah 

disediakan. Contoh QSR: Richeese Factory.  

1) Pop-Up Restaurant  

Menurut Walker (2017b, hal. 29) restoran sementara yang 

muncul dalam beberapa hari dengan sebuah konter tiket di 

depannya, sosial media memainkan peran penting dalam 

mendatangkan konsumen. Konsep pop-up pertama kali muncul 

di London, Inggris, dan dengan cepat menyebar ke seluruh dunia, 

Pop-Up restoran menyajikan tipe hidangan yang spesifik dimana 

koki dapat menunjukkan bakat mereka dan menarik konsumen 

sebelum memulai bisnis full-time restaurant. Contoh Pop-up 

restoran: Waku-Waku Café.  

2) Food Trucks  

Menurut Walker (2017b, hal. 29) food trucks adalah sebuah 

kendaraan besar seperti van atau trailer, yang dilengkapi dengan 

peralatan untuk memasak, menyiapkan, melayani dan menjual 

makanan yang juga langkah selanjutnya dari tradisional gerobak 
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di pinggir jalan. Contoh Food Truck: Killer Samich, Taco Buns, 

Burger Culture.  

e. Fast-Casual Restaurant  

Menurut Walker (2017b, hal. 30) fast casual restaurant tidak 

menawarkan full table service, pesanan di buat di konter ketika 

memasuki restoran dan sebuah nomor diberikan kepada tamu 

sesudah memesan yang kemudian mencari tempat duduk sendiri. 

Kualitas makanan lebih tinggi daripada restoran cepat saji dengan 

sedikit makanan beku. Contoh fast-casual restaurant: Chipotle, 

Rubio’s Fresh Mexican Grill.  

f. Family Restaurant  

Menurut Walker (2017b, hal. 31) berkembang dari coffee shop. 

Restoran keluarga sering berada di lokasi yang mudah di akses, 

pinggiran kota, dan jalan antar daerah serta menyediakan menu 

sederhana dan pelayanan yang cocok untuk keluarga. Beberapa 

restoran keluarga menyediakan wine dan bir tetapi kebanyakan 

tidak menyediakan minuman beralkohol. Contoh restoran keluarga: 

Marie Callender’s, Cracker Barrel.  

g. Casual Restaurant 

Menurut Walker (2017b, hal. 32) casual restaurant popular karena 

cocok dengan tren sosial gaya hidup yang lebih santai dengan 

menyediakan menu bar yang lebih kreatif, meningkatkan pelayanan 

wine, dan dekorasi yang nyaman. Contoh casual restaurant: Hard 

Rock Cafe, and Ruby Tuesday. 
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h. Fine Dining Restaurant  

Menurut Walker (2017b, hal. 33) restaurant fine dining mengacu 

pada hidangan dan layanan yang disediakan restoran dimana 

makanan, minuman, dan pelayanan dikenakan harga yang lebih 

mahal dan dinikmati dengan santai. Tamu yang datang biasanya 

untuk merayakan acara spesial seperti penikahan, ulang tahun. 

Contoh fine dining restaurant:  Daniel restaurant.  

i. Hotel Restaurant  

Menurut Walker (2017b, hal. 34) restoran dalam hotel yang 

berusaha untuk melayani keinginan tamu dalam hidangan makanan, 

pada zaman dahulu restoran menyediakan hidangan yang biasa saja 

dengan harga yang mahal dan layanan yang buruk akan tetapi 

sekarang banyak restoran dalam hotel yang mendapatkan 

pengakuan nasional dan menjadikan restoran untuk menaikkan 

brand hotel. Contoh: Seasonal Taste, Westin.  

j. Steakhouses  

Menurut Walker (2017b, hal. 35) steakhouse menarik bagi orang 

yang ingin menjadi bagian dari bisnis yang menyediakan menu 

terbatas dan target marketnya adalah steak eaters. Contoh 

steakhouses: Outback Steakhouse, Lore of Steak.  

k. Seafood Restaurant  

Menurut Walker (2017b, hal. 37) seafood restaurant adalah sebuah 

restoran spesialis dalam hidangan seafood seperti ikan, kerang, 
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cumi. Banyak restoran seafood yang dimiliki dan dikelola secara 

independen. Contoh seafood restaurant:  Bandar Djarkarta.  

l. Ethnic Restaurant  

Menurut Walker (2017b, hal. 38) sebuah restoran yang menyajikan 

hidangan etnis dari wilayah tertentu seperti restoran Asia, restoran 

Mexico, restoran Indonesia, restoran Italy. Contoh ethnic 

restaurant: China Bistro, Panda Express.  

m. Theme Restaurant  

Menurut Walker (2017b, hal. 40) dibangun dengan gagasan yang 

memprioritaskan diatas segalanya, biasanya menekankan pada 

konsep fun dan fantasi, glamor atau romantis, sebuah aktivitas 

seperti sports, travel, sebuah era dalam waktu (the good old days). 

Selebriti merupakan pusat dari theme restaurant contoh Justin 

Timberlake’s Southern Hospitality BBQ di kota New York.  

n. Coffee Shop or Coffeehouses  

Menurut Walker (2017b, hal. 43) telah menjadi bagian dari budaya 

dan sejarah kita serta dapat menjadi sebuah jalan untuk memasuki 

bisnis restoran bagi yang tidak menginginkan full service restoran. 

Coffeehouses awalnya dibuat berdasarkan model Italian bars yang 

merefleksikan kopi tradisional espresso di Italy. Contoh coffee 

shop: Tanamera. 

o. Café  

Menurut Walker (2017b, hal. 6) café adalah sebuah restoran kecil 

dan bar. Contoh Hard Rock Café.  
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p. Chef Owned Restaurant 

Menurut Walker (2017b, hal. 43) koki yang memiliki restoran 

mempunyai pengalaman, motivasi yang tinggi, sering dibantu oleh 

pasangan/rekan kerja yang sama-sama menginginkan kesuksesan 

restoran tetapi banyak koki yang kurang pengetahuan mengenai 

biaya, pemasaran dan modal yang diperlukan untuk kesuksesan 

restoran. Contoh chef owned restaurant: Wolfgang Puck and 

Barbara Lazaroff. 

q. Celebrity Chefs 

Menurut Walker (2017b, hal. 46) celebrity chef adalah koki yang 

menjadi selebriti karena sering mucul di media massa seperti Hell 

Kitchen, Iron Chef, Extreme Chef, MasterChef, Celebrity Chef 

sehingga menjadi nilai jual bagi restorannya. Contoh celebrity 

chefs: Gordon Ramsay, Suzanne Goin, Marc Vetri, Barbara Lynch  

r. Centralize Home Delivery Restaurant  

Menurut Walker (2017b, hal. 49) makanan dipesan melalui internet 

atau telepon dan diantar ke lokal area dengan menggunakan mobil, 

motor, atau sepeda. Sentralisasi mengurangi biaya mengambil 

pesanan, persiapan makanan dan akunting. Contoh dari centralize 

home delivery restaurant: Pizza Hut.  

5. Klasifikasi Menu  

Menurut Walker (2017b, hal. 98) menu adalah inti dari restoran, menu 

menunjukkan semua makanan dan minuman yang ditawarkan.  
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Menurut Walker (2017b, hal. 115-116) menu dibagi menjadi enam tipe 

yaitu: 

a. À la carte Menu  

Menu yang terdapat harga atas setiap satu menu yang dipesan. 

Banyak restoran yang menggunakan tipe menu ini. Contoh restoran 

yang menggunakan menu ini adalah Imperial Kitchen & Dimsum.  

b. A table d’hôte Menu 

Menu yang menawarkan beberapa makanan dalam set menu lengkap 

yang dapat dipilih tamu dan dibayarkan dengan harga tetap. 

Terdapat pilihan untuk makanan pembuka, sup, salad, makanan 

utama, dan makanan penutup. Keuntungan bagi tamu dari tipe menu 

ini adalah harga, dengan harga tetap tamu yakin pada makanan 

dengan harga yang terjamin. Keuntungan bagi restoran dengan tipe 

menu ini adalah jumlah menu terbatas. Contoh restoran yang 

menggunakan tipe menu ini Amuz Gourment Restaurant.  

c. Du Jour Menu 

Daftar menu makanan yang hanya disajikan pada hari tertentu. Du 

jour berarti hari ini.  Contoh LeFor’Hom Restaurant.  

d. Cyclical Menu 

Menu yang terdiri dari sejumlah makanan tetap yang berputar 

selama periode waktu tertentu (biasanya 7, 10, 14 atau 28 hari), dan 

sering digunakan di sebuah institusi. Contoh Stevi Katering.  
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e. California Menu 

Menu ini dinamakan California karena banyak restoran di California 

yang memperbolehkan tamu untuk memesan apapun dari menu 

kapan saja sepanjang hari. Banyak restoran yang memiliki menu 

terpisah untuk sarapan pagi, makan siang, makan malam, dan 

brunch. Contoh Bluewind Gourment.  

f. Tourist Menu  

Menu yang digunakan untuk menarik wisatawan ke restoran 

tertentu. Umumnya menu ini mengutamakan nilai dan penerimaan 

kepada tamu yang sedang berpergian ke luar negeri dimana makanan 

di negara tersebut sangat berbeda. Contoh: Ranias Restaurant.  

6. Jenis-Jenis Minuman  

Menurut Cousins & Lilicrap & Weekes (2014, hal. 128-179) terdapat 

beberapa jenis minuman yaitu: 

a. Teh  

Menurut Cousins & Lilicrap & Weekes (2014, hal. 128) teh dibuat 

dari pucuk daun dan bagian teratas daun dari tanaman camellia 

sinensis. Teh merupakan minuman yang baik bagi kesehatan, 

memiliki setengah dari kafein kopi, berfungsi sebagai rileksasi, dan 

menstimulasi sistem saraf pusat otak. 

b. Kopi  

Menurut Cousins & Lilicrap & Weekes (2014, hal. 133) pohon yang 

menghasilkan kopi berasal dari genus Coffea, dalam Rubiaceae 

family. Kopi adalah produk natural yang tumbuh di banyak negara 
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tropis dan sub tropis di selatan dan pusat Amerika, Afrika, dan Asia. 

Kopi tumbuh di ketinggian, tanah yang berbeda-beda dan dilihat 

sebagai minuman internasional yang dikonsumsi di seluruh dunia.  

c. Coklat  

Menurut Cousins & Lilicrap & Weekes (2014, hal. 143-144) coklat 

dan cocoa berasal dari buah tanaman Theobroma cacao. Tanaman 

biji coklat ini ditanam di negara Mexico, pusat dan selatan Amerika, 

Afrika Barat dan Asia. Minuman ini sangat terkenal dan ada yang 

manis atau tidak manis, bubuk dan butiran yang dapat larut. Coklat 

dapat dicampur dengan air panas atau susu panas, whipped cream, 

marshmallow. Terdapat beberapa rasa coklat seperti jahe, hazelnut, 

dan chili.  

d. Minuman Tidak Beralkohol (Minuman Ringan) 

Minuman ini tidak mengandung alkohol dan sering disebut sebagai 

soft drinks. Menurut Cousins & Lilicrap & Weekes (2014, hal. 146-

149) Minuman tidak beralkohol dapat dikelompokkan menjadi 5 

yaitu: 

1) Aerated water  

Minuman yang mengandung gas karbonat. Contoh dari aerated 

water adalah air soda, air tonik, dry ginger, dan bitter lemon.  

2) Mineral water/natural spring  

Air mineral dibagi menjadi dua tipe yaitu air mineral dan spring 

water. Air mineral memiliki kandungan mineral, spring water 
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adalah air yang berasal dari bawah tanah yang mengalir secara 

alami ke permukaan.  

3) Squashes  

Squashes dapat dicampur dengan spirits dan koktail. Squash 

disajikan dengan cara dilarutkan dengan air, air soda, atau 

lemon. Contoh dari squashes adalah: orange squash, lemon 

squash, grapefruit squash dan lime juice.  

4) Juices  

Tipe-tipe jus yang disimpan dalam tempat penyimpanan adalah 

jus yang disimpan dalam botol, kaleng dan karton seperti jus 

jeruk, jus nanas, jus tomat, jus anggur dan jus disajikan segar 

seperti jus jeruk, jus anggur, jus lemon. Selain disajikan dingin, 

fresh juice ini juga digunakan dalam coktails dan untuk 

dicampur dengan spirit.  

5) Syrup  

Kegunaan utama dari cairan kental, manis dan mempunyai rasa 

buah-buahan adalah sebagai bahan dasar cocktails, fruit cups 

atau dicampur dengan air soda.  

e. Anggur (Wine)  

Menurut Cousins & Lilicrap & Weekes (2014, hal. 158) wine adalah 

minuman berakohol yang berasal dari fermentasi anggur, fermentasi 

dilakukan menurut tradisi dan praktik lokal sesuai dengan asalnya. 

Hanya sedikit wilayah di dunia yang memproduksi wine 

dikarenakan anggur hanya menyediakan jus dengan kualitas tinggi 
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jika dengan dua kondisi iklim yaitu matahari yang cukup untuk 

memantangkan anggur dan musim dingin yang sedang namun cukup 

untuk anggur rest dan memulihkan kekuatan untuk musim tanam 

dan berbuah.  

f. Koktail (Cocktails)  

Menurut Cousins & Lilicrap & Weekes (2014, hal. 156) banyak 

negara yang mengklaim sebagai asal mula koktail tetapi tidak ada 

yang tau asal mulanya. Koktail terkenal pertama kali di USA. 

Cocktail modern normalnya adalah short drink (3 ½ - 4 oz).  

g. Spirits  

Menurut Cousins & Lilicrap & Weekes (2014, hal. 172) semua 

spirits diproduksi dengan distilasi minuman berakohol. Sejarah 

distilasi terjadi 2000 tahun yang lalu ketika distilasi digunakan di 

China untuk membuat pewangi dan minuman dasar spirits di Arab. 

Terdapat dua metode produksi spirits yaitu metode the pot still, 

digunakan secara penuh, beraroma kuat seperti brandy. Metode the 

patent still yang memproduksi lighter spirit seperti vodka  

h. Liqeurs  

Menurut Cousins & Lilicrap & Weekes (2014, hal. 175) liquers 

adalah spirits yang mengalami penambahan zat gula atau perasa. 

Contoh liquer: Triple sec, kahlua, white cream de cacao dan midori. 

i. Bir 

Menurut Cousins & Lilicrap & Weekes (2014, hal. 177) bir adalah 

salah satu minuman berakohol yang sering ditemui di bar dan area 
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yang menyediakan alkoholik minuman. Bir merupakan minuman 

yang diproduksi melalui proses fermentasi bahan berpati tanpa 

proses penyulingan. Kandungan alkohol pada bir bervariasi diantara 

3,5% dan 10% berdasarkan volum. Contoh bir: Bintang, Paulener 

dan Bali Hai. 

j. Cider dan Perry  

Menurut Cousins & Lilicrap & Weekes (2014, hal. 179) cider adalah 

minuman berakohol yang diproduksi melalui fermentasi sari buah 

apel atau campuran sari buah apel dengan 25% sari buah pir.  

Sedangkan perry adalah minuman berakohol yang diproduksi 

melalui fermentasi sari buah pir atau campuran sari buah pir dengan 

25% sari buah apel. Contoh cider: Strongbow Cider, contoh perry: 

Original Perry. 

7. Jenis Teh Indonesia 

Menurut Rohdiana (2015) berdasarkan proses pengolahannya jenis teh 

dibagi menjadi tiga yaitu: 

a. Teh Tanpa Fermentasi (Teh Putih dan Teh Hijau) 

1) Teh Putih atau white tea merupakan teh dengan proses 

pengolahan paling sederhana, yaitu pelayuan dan pengeringan. 

Bahan baku yang digunakan untuk proses pembuatan teh putih 

ini pun hanya berasal dari pucuk dan dua daun dibawahnya.  

Contoh teh putih dari Indonesia: silver tips white tea (Jawa Barat 

dan Sumatera) dan White Poeny (Jawa Barat). 
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2) Teh Hijau  

Teh Hijau dibedakan menjadi dua jenis yaitu teh Hijau China 

(Panning Type) dan teh Hijau Jepang (Steaming Type), daun teh 

yang sudah dilayukan kemudian digulung dan dikeringkan 

sampai kadar air tertentu.  

Contoh teh Hijau di Indonesia: premium green tea Jawa Barat 

(cianjur), oriental java jasmine tea Jawa Tengah, Indonesia 

Genmaicha (Jawa Barat), Indonesian Sencha (Jawa Barat), Jawa 

Barat Gunpowder green tea, Teh Hijau Pekalongan (Jawa 

Tengah). 

b. Teh Semi Fermentasi (Teh Oolong) 

Proses semi fermentasi atau yang sering disebut dengan oksidasi 

enzimatis disingkat menjadi oksimatis yaitu ketika daun teh sampai 

di pabrik, daun segera dilayukan dengan sinar matahari sambil 

digulung halus secara manual menggunakan tangan atau mesin, 

setelah melalui proses oksimatis daun teh kemudian dikeringkan.  

Contoh teh Oolong Indonesia: Teh Oolong Gunung Hallimun (Jawa 

Barat) dan Oolong Bengkulu.   

c. Teh Fermentasi (Teh Hitam) 

Teh Hitam adalah teh yang paling banyak diproduksi yaitu sekitar 

78%, diikuti oleh teh hijau 20% kemudian sisanya adalah teh Oolong 

dan teh Putih 2%. Berdasarkan prosesnya teh Hitam dibagi menjadi 

dua yaitu teh Hitam ortodoks dan crushing-tearing-curling (CTC). 

Pada pengolaan teh Hitam ortodoks daun teh dilayukan selama 14-
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18 jam, setelah layu kemudian daun teh digulung, digiling, dan 

dioksimatis selama kurang lebih satu jam. Sementara proses CTC 

proses pelayuan lebih singkat yaitu 8-11 jam dan diikuti dengan 

proses penggilingan yang sangat kuat untuk mengeluarkan cairan sel 

semaksimal mungkin  

Contoh teh Hitam Indonesia: teh Hitam dari Jawa Barat, teh Kayu 

Aro dari kaki Gunung Kelinci, teh Merah dari Gunung Halimun, 

Tambi Merah dan teh Hitam (Jawa Tengah). 

d. Tea Blend  

Menurut Gaylard (2015, hal. 60) penggunaan blending dimulai sejak 

400 tahun yang lalu di provinsi Fujian di China, terdapat dua metode 

dalam tea blend yaitu: 

1) Commercial Blending menggunakan 30-40 teh dari berbagai 

daerah untuk menciptakan rasa yang konsisten dari musim ke 

musim untuk industri komersial tea bag. Orang yang ahli dalam 

mencampurkan teh mencoba ribuan teh per hari dari semua teh 

yang memiliki asal berbeda untuk menciptakan campuran teh 

yang dapat diandalkan. Tujuannya adalah untuk membuat rasa 

yang sama dari yang dirasakan sekarang, tahun sebelumnya dan 

seterusnya.  

Commercial blend atau classic blends banyak dari pecinta teh 

yang terbiasa dengan campuran ini dan beberapa dari campuran 

klasik ini bertahan selama berabad-abad, selain dari Genmaicha 

semua bisa disajikan dengan susu. Contoh: breakfast blend, 
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genmaicha, earl gray, monk’s blend, Russian caravan dan rose 

congou (Gaylard 2015, hal. 62).  

2) Signature Blending mencapurkan beberapa teh dari asal berbeda 

secara bersamaan, biasanya dengan memasukan buah kering, 

rempah-rempah, atau bunga. Dalam dapur komersial tambahan 

rasa dan inti sari disemprotkan di daun teh kemudian dimasukan 

ke dalam blending drum untuk dicampur tetapi bisa juga 

mencampurkan di rumah dengan diaduk dalam mangkuk.  

Signature blending atau contemporary blend merupakan tren 

menambahkan bunga dan buah kering atau segar ke dalam teh 

telah popular selama 5 tahun terakhir. Dan terjadi kenaikan 

permintaan untuk campuran ini. Contoh: teh Moci (Tegal, Jawa 

Barat), teh Talua (Padang, Sumatra Barat), teh Lidah Buaya 

(Pontianak, Kalimantan), tradisi Patehan (Yogyakarta), teh 

Solowi (Solo, Jawa Tengah), teh Beras Merah (Bali).  

8. Jenis Pelayanan Teh Di Indonesia  

a. Tradisi Nyaneut  

Menurut Perpustakaan Digital Budaya Indonesia (2018) cara 

menikmati teh Kejek dalam tradisi ini adalah dengan memutar 

cangkir sebanyak dua kali di telapak tangan lalu dihirup sebanyak 

tiga kali baru kemudian di minum. Teh ini disajikan di teko tanah 

liat atau bambu panjang sebagai wadah dan gelas dari batok kelapa. 
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b. Teh Moci  

Menurut Bahkri (2018, hal. 95) moci adalah kebiasaan orang Tegal, 

Jawa Tengah yang suka minum teh seduh dalam poci gerabah. Cara 

penyajiannya adalah menuang teh panas ke dalam cangkir-cangkir 

kecil berisi gula batu dan tidak perlu diaduk agar gula larut sedikit 

demi sedikit. Filosofinya adalah bahwa hidup memang pahit 

awalnya tetapi jika bersabar lama kelamaan akan menjadi manis.  

c. Patehan  

Menurut Halim & Wicandra & Asthararianty (2017) Patehan 

merupakan tradisi minum teh yang ada di Keraton, Di. Yogyakarta. 

Pada zaman dahulu, prosesi pemberian teh untuk Sultan dilakukan 

dua kali sehari, yaitu pukul 2 siang dan 4 sore. Tetapi sekarang 

dilakukan setiap hari satu kali pada pukul 11 siang. Prosesi 

dilakukan oleh lima orang abdi dalem wanita yang disebut 

“keparak”. Kelima keparak berjalan secara beriringan dan berurutan 

sesuai dengan jabatannya, yang berada dibarisan paling depan 

disebut Songsong, yang bertugas membawa payung untuk 

memayungi keparak yang membawa Klemuk. Dalam urutan 

jabatan, keparak Songsong memiliki jabatan yang paling rendah. 

Keparak Klemuk bertugas membawa klemuk atau kendi yang 

terbuat dari tembaga sebagai tempat air yang diambil dari sumur 

keramat yang ada di Gedhong Patehan. Jabatan yang dimiliki oleh 

Keparak Klemuk ini yang paling tinggi diantara keempat keparak 

lainnya. 
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Di belakang keparak Klemuk, ada keparak yang bertugas 

membawa nampan yang berisi 2 teko yang berisi teh yang ditutupi 

kain putih, yang disebut Sebintang. Pada barisan keempat, ada 

keparak yang bertugas membawa 2 teko yang berisi kopi yang 

ditutupi oleh kain putih juga. Dan keparak di barisan terakhir 

bertugas membawa ceret yang berisi air panas. Para keparak 

tersebut membawa minuman yang diolah di Gedhong Patehan 

menuju ke Gedung Pusaka. 

Selain Keparak terdapat reso yang bertugas untuk 

menyiapkan teh yang akan dibawa oleh keparak. Abdi dalem dan 

keparak diharuskan untuk tidak memakai alas kaki, selain itu 

pakaian yang dikenakan juga khusus. Untuk abdi dalem 

mengenakan pakaian Mataraman. Pakaian ini terdiri dari kain batik, 

Pranaan, Blankon, keris, dan emblem lambang Kraton. Keparak 

juga memiliki aturan khusus dalam berpakaian. Mereka 

menggunakan kemben sebagai atasan, kain jarik untuk bawahan 

dan rambut disanggul dengan gaya gulung tekuk. Ketika bertugas, 

abdi dalem dan keparak wajib menggunakan samir yang dikenakan 

di leher. 

9. Sejarah Teh  

Menurut Gaylard (2015, hal. 66) teh pertama kali ditemukan di 

negara Tiongkok pada tahun 2737 sebelum masehi oleh kaisar 

Shennong. Ketika ia sedang beristirahat di bawah sebuah pohon teh, ia 

memperhatikan aroma dari daun teh yang jatuh ke dalam gelembung 
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ketel, penasaran dengan aroma tersebut kaisar Shennong meminumnya 

dan menemukan kesegaran dari minuman tersebut.  

Pada tahun 420 setelah masehi, biksu Zen Buddhist di China 

menggunakan daun teh agar tetap fokus saat meditasi. Mereka menanam 

tanaman teh dekat dengan biara, dan dibuat menjadi kue yang kemudian 

di jual kepada penduduk lokal. Seiring dengan waktu, petani belajar 

menanam dan memproses teh sehingga meminum teh menjadi 

kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Selama dinasti Tang (618-907) 

biksu Buddhist dari Jepang dan Korea mengambil bibit teh dan 

menanamnya. Biksu di negara tersebut memelihara budaya meminum 

teh yang masih dipraktikan sampat sekarang (Gaylard 2015, hal. 66).  

Pada abad ke 16 Portugis adalah negara Eropa pertama yang 

meminum teh tetapi Belanda yang membuat teh popular. Belanda 

menjadi importer teh terbesar dan menukarnya dengan negara Eropa 

lainnya. Dikarenakan harganya yang mahal, minuman teh hanya dapat 

dinikmati oleh golongan atas (Gaylard 2015, hal. 67).   

Sejak negara-negara Eropa berdagang dengan pedagang 

Tiongkok yang menyebut teh dengan tay, kemudian menjadi tea dalam 

bahasa inggris, thé dalam bahasa prancis, thee dalam bahasa Belanda 

dan tee dalam bahasa German (Gaylard 2015, hal. 68).  

Tahun 1910 Indonesia mulai menanam teh. Tahun 1920 tea bag 

berkembang ke pasar komersial. Tahun 1939-1945 perang dunia kedua 

membatasi konsumsi teh 56gr per orang, per minggu untuk rakyat, 

kepada orang yang bekerja sebagai tentara dan jasa medis diberikan 
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lebih. Tahun 1960s sampai sekarang popularitas teh terus berlanjut, 

membuat teh sebagai minuman yang paling banyak dikonsumsi kedua 

setelah air mineral (Gaylard 2015, hal. 70).  

Pada akhir abad ke-19 afternoon tea telah menjadi suatu 

kebiasaan di Inggris, baik bagi kaum ninggrat maupun kalangan 

menengah. Perempuan mengundang teman-teman dekatnya untuk 

meminum teh di rumah dengan memakai pakaian khusus yaitu gaun 

informal lebar tanpa korset. Tea shops mulai didirikan di kota (Gaylard 

2015, hal. 72).  

Sejarah tea houses dimulai diawal dinasti Tang, semua orang dari 

berbagai kalangan berkumpul di tea house, dimana tempat tersebut 

menjual teh dan tempat istirahat untuk mendiskusikan acara yang 

sedang berlangsung dan bersosialisasi. Tea houses biasanya dibuat di 

atau dekat dengan air, sehingga tamu dapat melihat ikan koi berenang di 

dalam air dan mendengarkan air mengalir, yang dimana menambahkan 

keindahan dalam seluruh pengalaman. Tea houses menjadi pusat 

kehidupan sosial dimana seni dipajang, puisi, musik, menikmati 

kaligrafi, dan bahkan panggung pertunjukan. Selama dinasti Qing 

(1644-1912 sebelum masehi) opera yang menggambarkan aspek 

kehidupan di perbukitan teh menjadi popular dan dilakukan secara rutin, 

salah satunya opera bernama the Gannan Tea Picking Opera of Jiangxi 

Province, telah dipertunjukkan selama lebih dari 300 tahun dan 

menampilkan lagu-lagu yang dinyanyikan para pemetik teh di kebun 

untuk menghabiskan waktu (Gaylard 2015, hal. 72).  
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10. Sejarah Tradisi Nyaneut  

Menurut Perpustakaan Digital Budaya Indonesia (2018) tradisi 

Nyaneut, adalah tradisi minum teh ala Sunda khususnya di Garut, Jawa 

Barat. Tradisi ini sudah ada sejak abad ke 19, sejak dibukanya 

perkebunan teh di Cigedug dan Bayongbong, Garut, Jawa Barat. Tradisi 

minum teh ini dilakukan oleh warga-warga perkampungan pada pagi, 

sore dan malam hari. Tradisi ini digunakan untuk mempererat 

silaturahmi antar sesama, membuat setiap tamu yang berkunjung ke 

rumah keluarga sunda, akan di suguhi minuman teh. Sejak dibukannya 

kebun teh dengan hasil yang banyak, membuat masyarakat Sunda lebih 

suka teh dibanding air putih.  

Cara pembuatan teh ini dilakukan dengan cara menyeduh teh 

dengan air mendidih, teh yang digunakan adalah teh Kejek yaitu teh 

khas Cidegug, Garut. Teh yang sudah dimasukan kedalam air mendidih 

tersebut kemudian dituangkan ke dalam bambu berukuran panjang 

sebagai teko, atau poci (teko yang terbuat dari tanah liat). Teh kejek ini 

biasa dinikmati dengan cara menuangkannya kedalam cangkir dari 

bambu, ataupun batok kelapa. Teh ini sering disajikan dengan umbi-

umbian seperti singkong dan ubi rebus. Salah satu hal yang membuat 

tradisi ini unik adalah cara menikmati teh nya yaitu dengan memutar 

cangkir teh sebanyak dua kali di telapak tangan lalu dihirup sebanyak 

tiga kali kemudian teh dapat dinikmati.  
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11. Jenis-Jenis Peralatan Membuat Teh  

Menurut Gaylard (2015, hal. 54-57) terdapat beberapa peralatan untuk 

memudahkan pembuatan teh, yaitu: 

a. Teko Porselen with Infuser  

Menurut Gaylard (2015, hal. 54) teko klasik mempunyai bentuk 

yang bervariasi dan dapat digunakan untuk dua orang dengan cara 

menuang air panas ke dalam teko dari ketinggian 25cm sehingga 

mendorong daun teh dan mempercepat proses keluarnya aroma teh. 

Untuk menghindari minuman terasa pahit, buang infuser yang sudah 

digunakan setelah teh siap diminum.  

b. Glass Teapot with Coiled Spout Filter  

Menurut Gaylard (2015, hal. 54) kelebihan teko kaca dibandingan 

dengan teko lainnya adalah melalui gelas kaca konsumen dapat 

melihat secara langsung daun teh di dalam teko dan saat daun teh 

merubah warna air, serta dengan stainless steel coiled spout filter 

daun teh akan tertahan dan tidak masuk ke dalam gelas minuman.  

c. Teaball Infuser  

Menurut Gaylard (2015, hal. 55) teaball infuser memiliki banyak 

bentuk dari klasik hingga yang terbaru. Karena ukuran bola teh yang 

kecil maka disarankan agar tidak memasukan daun teh kering hingga 

terlalu penuh karena menyebabkan daun teh tidak dapat 

mengembang. 

 

 



 

 
 

47 

d. Mugs with Stainless Steel Mesh Infuser  

Menurut Gaylard (2015, hal. 55) gelas infuser sangat mudah 

dibersihkan setelah digunakan, dan berfungsi dengan baik karena 

memberikan daun teh tempat yang cukup untuk menghasilkan 

aroma yang kuat. 

e. Variable Temperature Kettles  

Menurut Gaylard (2015, hal. 55) memberikan kemudahan dalam 

mengatur akurasi suhu yang tepat bagi berbagai macam teh dengan 

cara memilih tipe teh yang diinginkan dan menekan tombol. Oleh 

karena itu disarankan agar mengetahui suhu yang tepat bagi setiap 

teh. 

f. Gaiwan  

Menurut Gaylard (2015, hal. 56) digunakan di negara China untuk 

menyeduh teh dengan cara menaruh daun teh dalam gaiwan, 

ditambah air, dan seduh. Waktu penyeduhan dapat berubah sesuai 

dengan ukuran cangkir. 

g. Double-Walled Glass Cup  

Menurut Gaylard (2015, hal. 56) gelas yang memiliki dua lapisan 

sehingga tidak panas saat dipegang, gelas ini membuat cairan tetap 

panas dengan menangkap udara diantara lapisan gelas. 

h. French Press 

Menurut Gaylard (2015, hal. 56) dapat digunakan untuk kopi dan 

teh, cara menyeduh teh dengan alat ini adalah menaruh daun teh di 

dalamnya, tuang air panas, tunggu sesuai dengan rekomendasi 
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waktu yang dibutuhkan. The plunger memisahkan daun teh dengan 

minuman tanpa merusak daun teh. 

i. Smart Infuser 

Menurut Gaylard (2015, hal. 57) biasanya terbuat dari Bpa-free 

plastik, infuser ini digunakan untuk satu gelas teh. Cara 

menggunakannya dengan menaruh daun teh dalam infuser, tuang air 

ke dalamnya, kemudian taruh infuser diatas gelas. Jenis infuser ini 

sering digunakan di tea room atau tea shop tetapi infuser ini tidak 

mudah dibersihkan dibandingan dengan teapot. 

j. Travel Flask  

Menurut Gaylard (2015, hal. 57) botol ini digunakan untuk membuat 

minuman dalam perjalanan dengan mudah dan nyaman. Botol ini 

juga memiliki isolasi termal yang menjaga teh tetap panas. 

k. The Tea Shaker  

Menurut Gaylard (2015, hal. 58) terdiri dari dua kompartemen yang 

dihubungankan melalui stainless steel filter. Cara menggunakannya 

adalah dengan menaruh daun teh di kompartemen bagian atas, 

tambahkan air panas, dan tutup, kemudian putar balikkan. 

l. Single Serve  

Menurut Gaylard (2015, hal. 58) cold infuser ini memiliki beberapa 

variasi bentuk dan mudah digunakan. Taruh daun teh dalam infuser 

dan tambahkan air dingin dan biarkan dalam kulkas selama dua 

sampai tiga jam, setelah itu tuang teh infuser melalui adapter. 
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m. Infuser Tower  

Menurut Gaylard (2015, hal. 59) infuser tower memiliki tabung dan 

gelas kimia yang membuatnya terlihat seperti peralatan kimia 

dengan tinggi tower 90-120cm. 

12. Jenis Kue Tradisional Indonesia  

Menurut Putri & Syarif (2019, hal. 128-129) ciri-ciri kue tradisional 

adalah resep yang diperoleh secara turun-menurun dan menggunakan 

alat hidang maupun alat pengelolaan tradisional sederhana. Kue 

tradisional dapat dikelompokkan berdasarkan jenisnya yaitu dari segi 

pengolahan, bahan dan bentuk. Berikut adalah dua jenis kue tradisional 

Indonesia:  

a. Kue Basah  

Kue basah tidak dapat bertahan lama atau hanya bertahan selama 

beberapa hari. Kue basah memiliki tekstur yang lembut, empuk dan 

basah. Teknik pengolahan kue basah biasanya dengan cara dikukus, 

direbus ataupun digoreng dan dibungkus menggunakan daun pisang 

atau daun kelapa serta umumnya terbuat dari tepung beras, gula, dan 

santan. Contoh kue basah yang disediakan di Rasakeun: Lapis 

Kanji, Lapis Jeruk, Bugis, Putu Ayu, Dadar Gulung, Talam Susu, 

Bolu, Lemper Ayam, Bika Ambon, Lapis Surabaya, Bolu Gulung, 

Lapis Legit.  

b. Kue Kering  

Kue kering dapat bertahan lebih lama bila disimpan dan memiliki 

tekstur yang kering, serta kadar air yang sedikit. Cara teknik 



 

 
 

50 

pengelohan kue kering adalah dibakar atau digoreng dan 

penyajiannya dapat menggunakan alas dari daun pisang. Contoh 

Kue Kering yang disediakan di Rasakeun: Gipang Lapis Kacang, 

Kue Tambar, Banjate, Kuping Gajah.  

Berikut adalah teknik pengolahan kue tradisional berdasarkan 

karakteristik atau ciri khas kue tradisional: 

a. Pengolahan Kue Tradisional dengan Cara Dikukus 

Pengolahan kue tradisional dengan cara dikukus adalah mengolah 

bahan makanan dengan menggunakan uap air mendidih dalam suatu 

tempat yang ditutup. Contoh: Nagasari, Bolu Kukus, Cenil, dan 

Bika Ambon.  

b. Pengolahan Kue Tradisional dengan Cara Digoreng  

Pengolahan kue tradisional dengan cara digoreng adalah 

menggunakan minyak banyak dan sedikit dalam keadaan panas. 

Contoh: Onde-Onde, Kue Tambang dan Lumpia.  

c. Pengolahan Kue Tradisional dengan Cara Dipanggang  

Pengolahan kue tradisional dengan cara dipanggang adalah proses 

pemanasan makanan pada bahan makanan yang langsung 

dipanaskan di bara api. Contoh: Apem, Serabi, Kue Beras 

Panggang, dan Kue Rangi.  

13. Konsep Bisnis  

Berdasarkan analisis di atas, Rasakeun Tea House termasuk ke 

dalam kategori café (sebuah restoran kecil dan bar). Rasakeun 

menggunakan tipe menu à la carte dimana terdapat harga atas setiap 
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satu menu yang dipesan. Jenis produk minuman disediakan adalah teh 

yang merupakan minuman yang baik bagi kesehatan, memiliki setengah 

dari kafein kopi, berfungsi sebagai rileksasi, dan menstimulasi sistem 

saraf pusat otak.  

Rasakeun menyediakan teh–teh yang berasal dari Indonesia salah 

satu produk unggulan yang disediakan oleh Rasakeun Tea House adalah 

tradisi minum teh asal Garut, Jawa Barat yang bernama Nyaneut yang 

menggunakan teh Kejek. Prosesi tradisi Nyaneut ini dimulai dengan 

memutar gelas di telapak tangan sebanyak dua kali lalu menghirup 

aroma sebanyak tiga kali. Penyajian teh Kejek juga menggunakan teko 

dari tanah liat dan gelas dari batok kelapa. Cara meminum akan 

dijelaskan oleh karyawan. Selain itu Rasakeun juga menyediakan teh 

yang berasal dari Indonesia seperti seperti teh Moci, teh Hijau 

Pekalongan dari Jawa Barat, teh Hijau dari Gunung Halimun, teh Hitam 

Tambi Merah, light dan medium teh Oolong, teh Putih silver needle dan 

tea blend (teh susu hitam pandan gula merah, teh serai, teh tubruk dan 

teh talua). 

Produk makanan yang disediakan seperti nasi goreng kampung, 

soto betawi, nasi liwet, tempe mendoan, dan ketoprak. Produk makanan 

penutup yang disediakan Rasakeun termasuk ke dalam jenis kue 

tradisional Indonesia yaitu kue kue basah dan kue kering yaitu lapis 

kanji, lapis jeruk, bugis, putu ayu, dadar gulung, talam susu, bolu, 

lemper ayam, bika ambon, lapis Surabaya, banjate, kue tambar, gipang 

dan kuping gajah. Jenis peralatan yang digunakan untuk membuat teh 
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adalah glass teapot, glass cup, dan teko dan gelas yang terbuat dari tanah 

liat untuk teh Moci, teko tanah liat dan gelas dari batok kelapa untuk teh 

Kejek.  

Konsep Rasakeun Tea House adalah modern dengan sentuhan 

budaya Indonesia. Lokasi Rasakeun berada di ruko Garden Shopping 

Arcade Central Park Blok B No. 9 AK Kecamatan Grogol, Jakarta 

Barat. Lokasi ini berada dekat dengan pusat perbelanjaan, hotel, kantor, 

apartemen, dan universitas. Nama Rasakeun diambil dari salah satu 

bahasa daerah di Indonesia yaitu bahasa Sunda, yang berarti rasa dalam 

bahasa baku Indonesia. 


