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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Gagasan Awal 

Pariwisata merupakan suatu bidang yang terus-menerus berkembang dan 

dibutuhkan hampir semua orang. Menurut Peraturan Daerah Provinsi Daerah 

Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepariwisataan, 

pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai 

fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah 

dan pemerintah daerah. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, wisata adalah kegiatan perjalanan yang 

dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat 

tertentu dengan tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari 

keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. 

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 

Pasal 14 juga tertulis bahwa yang termasuk usaha pariwisata adalah daya tarik 

wisata; kawasan pariwisata; jasa transportasi wisata; jasa perjalanan wisata; jasa 

makanan dan minuman; penyediaan akomodasi; penyelenggaraan kegiatan 

hiburan dan rekreasi; penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, 

konferensi, dan pameran; jasa informasi pariwisata; jasa konsultan pariwisata; 

jasa pramuwisata; wisata tirta; dan spa. 

Menurut Page (2015, hal. 85), Maslow’s hierarchy of needs mencakup 

seluruh susunan kebutuhan manusia. Dari susunan kebutuhan tersebut, 

kebutuhan manusia yang paling dasar adalah kebutuhan biologis dan fisiologi 

yang di dalamnya terdapat kebutuhan makanan dan minuman. Kemudian juga 
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terdapat kebutuhan-kebutuhan lainnya, bila kebutuhan dasar tersebut telah 

terpenuhi. 

TABEL 1 

Rata‑Rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Barang 

di Indonesia 

Kelompok 

Barang 2016 2017 2018 

Makanan Rp460.639 49% Rp527.956 51% Rp556.899 50% 

Bukan 

Makanan Rp485.619 51% Rp508.541 49% Rp567.818 50% 

Total Rp946.258 100% Rp1.036.497 100% Rp1.124.717 100% 
Sumber: BPS Indonesia (2019) 

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa pengeluaran yang dilakukan orang 

Indonesia adalah sebagian besar untuk makanan. Dari tahun 2016 ke tahun 2018 

proporsi pengeluaran rata-rata yang dilakukan setiap penduduk di Indonesia 

adalah 50%.  Hal ini menunjukkan bahwa seiring berjalannya waktu, penduduk 

Indonesia cenderung melakukan pengeluaran yang lebih untuk makanan 

dibandingkan dengan kebutuhan lainnya. Oleh karena itu bisnis di bidang 

makanan yang salah satunya adalah restoran merupakan bisnis yang berpotensi 

besar untuk dapat berkembang di negara Indonesia. 

Tabel 2 menyatakan bahwa sebagian besar konsumsi makanan jadi 

mengalami pertumbuhan per tahunnya dari tahun 2014-2018. Konsumsi jenis 

makanan kue kering/biskuit/semprong/cookies memiliki rata-rata pertumbuhan 

yang paling besar dibandingkan makanan jadi lainnya, yakni 33,314% dan 

konsumsi jenis makanan kue basah juga memiliki pertumbuhan yang cukup 

besar, yakni 23,375% per tahun. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa 

permintaan akan kue kering (kukis) dan kue basah (salah satunya adalah dessert 

box) terus meningkat setiap tahunnya di Indonesia. 
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TABEL 2 

Rerata Pertumbuhan Konsumsi Makanan Jadi per Kapita per Tahun 

di Indonesia Tahun 2014-2018 

No. Jenis Makanan % 

1 Roti tawar - 

2 Roti lainnya - 

3 

Kue kering/biskuit/semprong 

(cookies) 33,314 

4 Kue basah 23,375 

5 Gorengan 15,083 

6 Bubur kacang hijau - 

7 Gado-gado/ketoprak/pecel 14,024 

8 Nasi campur/rames 3,055 

9 Nasi goreng 23,696 

10 Nasi putih 10,892 

11 Lontong/ketupat sayur 25,718 

12 Soto/gule/sop 13,194 

13 Sate/tongseng - 

14 Mie Bakso/rebus/goreng 17,612 

15 Mie instan - 

16 Makanan ringan anak-anak 13,335 

17 Ikan goreng/bakar/dsb. 6,774 

18 Ayam/daging 18,896 

19 Makanan jadi lainnya - 
Sumber: Kementrian Pertanian (2018, hal. 124) 

Menurut artikel di koran Kontan (13 Februari 2019), Gabungan Pengusaha 

Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI) memandang prospek pasar es 

krim semakin menarik karena banyak pendatang baru, namun yang lama masih 

tetap bertumbuh. Tingkat konsumsi es krim juga masih terbilang rendah di 

Indonesia, oleh karena itu hidangan es krim memiliki potensi pasar yang cukup 

baik di Indonesia. 

Dilihat dari Tabel 3, bahwa produk domestik regional bruto di Kabupaten 

Tangerang terus meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian 

Kabupaten Tangerang terus maju seiring berjalannya waktu dari tahun ke tahun. 

Pada sektor lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum juga 



 

4 
 

mengalami kenaikan yang signifikan seiring bertumbuhnya perekonomian. Dari 

tahun 2015 ke tahun 2018, PDRB di bidang penyediaan akomodasi dan makan 

minum mengalami rata-rata peningkatan sebesar 10,09% setiap tahunnya. Dapat 

disimpulkan bahwa dari satu tahun ke tahun berikutnya, PDRB Kabupaten 

Tangerang di sektor akomodasi dan makan minum cenderung bertambah 

pertumbuhannya.  

TABEL 3 

Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Tangerang  

Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) 

URAIAN 2015 2016 2017 2018 

Pertanian, Kehutanan, 

dan Perikanan  
6.752.916,00 7.565.350,5 8.166.468,6 8.761.468,7 

Pertambangan dan 

Penggalian   
47.823,2 50.219,5 51.556,9 56.501,3 

Industri Pengolahan  38.796.274,5 40.987.911,0 43.874.565,6 46.770.781,1 

Pengadaan Listrik dan 

Gas  
6.159.387,4 5.384.238,8 4.781.298,9 4.908.928,3 

Pengadaan Air, 

Pengelolaan Sampah, 

Limbah dan Daur 

Ulang  

60.673,9 66.283,0 74.495,4 79.710,5 

Konstruksi  12.947.763,9 14.312.257,6 16.232.044,5 18.517.562,0 

Perdagangan Besar dan 

Eceran; Reparasi Mobil 

dan Sepeda Motor  

10.966.623,4 11.766.171,4 13.097.240,4 14.596.401,5 

Transportasi dan 

Pergudangan   
2.811.684,6 3.113.075,1 3.449.704,9 3.862.059,1 

Penyediaan Akomodasi 

dan Makan Minum  
1.472.588,3 1.628.645,4 1.786.707,3 1.964.575,2 

Informasi dan 

Komunikasi  
3.193.726,1 3.497.818,2 3.907.538,4 4.138.353,1 

Jasa Keuangan dan 

Asuransi  
4.790.870,1 5.773.261,0 6.347.403,7 7.145.138,1 

Real Estate  6.795.715,7 7.573.751,4 8.687.998,3 9.775.220,4 

Jasa Perusahaan  995.613,9 1.107.726,7 1.244.837,5 1.363.659,8 

Administrasi 

Pemerintahan, 

Pertahanan dan 

Jaminan Sosial Wajib  

1.621.473,0 1.839.993,5 2.027.463,5 2.206.651,9 

Jasa Pendidikan  2.413.119,5 2.696.125,6 3.011.679,2 3.442.678,3 

Jasa Kesehatan dan 

Kegiatan Sosial  
396.067,8 439.210,5 498.482,0 574.328,8 

Jasa lainnya  1.437.098,5 1.595.742,8 1.812.852,8 2.006.458,9 

 PDRB  101.659.420,0 10.397.781,9 1.105.337,8 130.170.476,9 

Sumber: BPS Kabupaten Tangerang (2019) 
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TABEL 4 

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kabupaten 

Tangerang pada Tahun 2018 

No. Kecamatan Laki-laki Perempuan Jumlah 

1 Cisoka 51.134 47.754 98.888 

2 Solear 49.208 47.331 96.539 

3 Tigaraksa 85.529 81.958 167.487 

4 Jambe 23.675 22.478 46.153 

5 Cikupa 153.989 144.432 298.421 

6 Panongan 77.555 74.951 152.506 

7 Curug 114.500 107.726 222.226 

8 Kelapa Dua 121.608 123.502 245.110 

9 Legok 67.008 62.356 129.364 

10 Pagedangan 63.699 60.925 124.624 

11 Cisauk 45.584 43.937 89.521 

12 Pasar Kemis 184.087 178.171 362.258 

13 Sindang Jaya 50.696 48.764 99.460 

14 Balaraja 70.986 66.792 137.778 

15 Jayanti 38.253 37.071 75.324 

16 Sukamulya 34.424 33.247 67.671 

17 Kresek 33.817 32.868 66.685 

18 Gunung Kaler 26.914 26.610 53.524 

19 Kronjo 32.333 30.855 63.088 

20 Mekar Baru 19.841 18.806 38.647 

21 Mauk 42.592 41.138 83.730 

22 Kemiri 23.227 21.399 44.626 

23 Sukadiri 29.318 27.323 56.641 

24 Rajeg 94.399 90.615 185.014 

25 Sepatan 65.958 61.667 127.625 

26 Sepatan Timur 50.708 48.158 98.866 

27 Pakuhaji 60.146 57.207 117.353 

28 Teluknaga 87.447 83.443 170.890 

29 Kosambi 89.380 83.294 172.674 

Jumlah 1.887.915 1804.778 3.692.693 

Sumber: BPS Kabupaten Tangerang (2019) 

Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Tangerang memiliki kualitas dan 

potensi yang baik sebagai penyedia lapangan usaha di bidang akomodasi makan 

dan minum. Oleh karena itu, bisnis restoran merupakan suatu peluang yang 
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menjanjikan untuk dilaksanakan di Kabupaten Tangerang yang terus 

berkembang ini. 

Dapat dilihat dari Tabel 4, bahwa secara total jumlah penduduk di 

Kabupaten Tangerang mencapai 3.692.693 jiwa. Kecamatan Kelapa Dua sendiri 

memiliki jumlah penduduk sebanyak 245.110 jiwa, yakni urutan ke-3 kecamatan 

dengan jumlah penduduk terbanyak di Kabupaten Tangerang. Berdasarkan data 

di atas, Kecamatan Kelapa Dua memiliki penduduk yang dapat dibilang cukup 

banyak, sehingga kebutuhan atau permintaan di bidang pariwisata-pun tergolong 

banyak. 

Jadi, dengan semua data yang diperoleh di atas, Kecamatan Kelapa Dua 

dipilih sebagai lokasi Fudgy Dessert Box Beach beroperasi. Hal tersebut 

dikarenakan lokasi yang strategis, yakni di daerah Gading Serpong. Daerah ini 

dikelilingi oleh beberapa perumahan, beberapa sekolah, universitas, 

perkantoran, dan fasilitas lainnya yang merupakan destinasi yang populer dan 

menarik, terutama bagi anak muda untuk berkumpul, menghabiskan waktu 

luangnya, dan bersenang-senang dengan berbagai fasilitas dan infrastruktur yang 

ada di sana. Fudgy Dessert Box Beach memilih hidangan kue sebagai menu 

utamanya tentunya karena permintaan akan kue kering dan basah yang terus 

bertambah di Indonesia. 

B. Tujuan Studi Kelayakan 

Dalam mendirikan bisnis yang layak, dibutuhkan modal yang terukur dan 

sesuai dengan yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha tersebut guna 

mencapai tujuan yang ada secara maksimal. Untuk mencapai tujuan tersebut, 
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dibuatlah studi kelayakan bisnis yang memiliki peran penting bagi para 

stakeholder, yakni pemilik, pemegang saham, karyawan, konsumen, dan 

lingkungan sekitar, serta bank dan pemerintah. Adapun tujuan dari studi 

kelayakan bisnis Fudgy Dessert Box Beach ini terbagi menjadi dua, yakni tujuan 

utama (major objectives) dan sub tujuan (minor objectives). 

Tujuan utama dari studi kelayakan bisnis Fudgy Dessert Box Beach 

adalah: 

1. Mengetahui layak atau tidaknya bisnis Fudgy Dessert Box Beach, bila dilihat 

dari aspek pasar dan pemasaran, sehingga membantu dalam menentukan 

target pasar yang sesuai dengan produk yang ditawarkan. 

2. Mengetahui layak atau tidaknya bisnis Fudgy Dessert Box Beach, bila dilihat 

dari aspek operasional, bagaimana restoran dan setiap karyawan bekerja 

dengan fasilitas yang ada untuk menjalankan bisnis tersebut. 

3. Mengetahui layak atau tidaknya bisnis Fudgy Dessert Box Beach, bila dilihat 

dari aspek organisasi dan manajemen, sehingga pembagian tugas dan 

tanggung jawab di dalam organisasi tersebut dapat terpapar dengan jelas. 

4. Mengetahui layak atau tidaknya bisnis Fudgy Dessert Box Beach, bila dilihat 

dari aspek keuangan yang memungkinkan untuk mengetahui biaya yang 

dibutuhkan agar bisnis tersebut dapat berjalan sampai memprediksi waktu 

yang dibutuhkan untuk dapat mencapai titik impas.  

Kemudian sub tujuan dari studi kelayakan bisnis ini adalah: 

1. Menciptakan lapangan pekerjaan dan menurunkan angka pengangguran, serta 

memberi kesempatan bagi orang-orang sekitar untuk mendapatkan ilmu di 

bidang industri makanan dan minuman. 
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2. Meningkatkan pendapatan negara dengan membayar pajak. 

3. Meningkatkan kualitas dan keberagaman industri pariwisata Indonesia 

dengan memberikan fasilitas dan layanan, serta produk yang baik dan 

menarik. 

4. Menciptakan opsi makanan dan minuman manis yang belum populer di 

Indonesia, sehingga menjadi salah satu daya tarik wisata yang unik dan 

menarik. 

C. Metodologi 

Penelitian merupakan proses mencari solusi terhadap masalah melalui 

analisa faktor-faktor yang berpengaruh. Dengan adanya penelitian, layak atau 

tidaknya suatu bisnis dapat ditentukan lebih rinci. Adapun di dalam penelitian 

diperlukan data-data yang mendukung yang menentukan kelayakan bisnis 

tersebut. Untuk mengumpulkan data tersebut, terdapat beberapa metode, yaitu: 

1. Data Primer 

Menurut Sekaran dan Bougie (2018, hal. 38), data primer adalah: 

Primary data refers to information that the researcher gathers first hand 

through instruments such as surveys, focus groups or observation. 

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan, bahwa data primer adalah data 

yang diperoleh secara langsung dari sumber dengan beberapa instrumen, 

seperti survei, interview, focus groups, atau observasi.  
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Adapun metode yang digunakan Fudgy Dessert Box Beach dalam hal 

pengumpulan data primer, yaitu: 

a. Kuesioner 

Menurut Sekaran dan Bougie (2018, 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 di atas, kuesioner adalah sekumpulan pertanyaan 

yang diformulasikan untuk memperoleh data, informasi atau jawaban yang 

dibutuhkan dari responden. Terdapat dua macam kuesioner menurut 

Sekaran dan Bougie (2016, hal. 143), yaitu personally administered 

questionnaires dan mail and electronic questionnaires. 

1) Personally administered questionnaires adalah kuesioner yang 

dibagikan secara langsung oleh peneliti kepada responden dengan 

jangka waktu relatif singkat. 

2) Mail and electronic questionnaires adalah kuesioner yang biasa 

digunakan dalam ruang lingkup geografis yang lebih luas dan 

menggunakan media pembantu, seperti pos surat, e-mail, dan lain-lain. 

Target populasi dari bisnis Fudgy Dessert Box Beach sendiri adalah remaja 

dan dewasa muda dengan rentang umur 15 – 30 tahun yang bertempat 

tinggal di sekitar Kabupaten Tangerang dengan memiliki status social 

menengah sampai menengah ke atas, serta suka menghabiskan waktu di 

restoran dan menyantap hidangan manis lebih dari enam kali dalam satu 

minggu. Status menengah sampai menengah keatas tidak menutup 
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kemungkinan bagi seorang pelajar yang masih hanya menerima tunjangan 

dari orang tuanya. 

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. 

Berdasarkan pengertian tersebut, sampel adalah bagian dari populasi yang 

terpilih. Tidak semua atau dengan kata lain hanya beberapa elemen dari 

populasi saja yang membentuk sebuah sampel. Menurut Sekaran dan 

Bougie (2018, hal. 240), terdapat beberapa teknik pengumpulan sampel, 

yaitu: 

1) Probability Sampling 

Teknik ini dipakai ketika elemen-elemen dalam suatu populasi sudah 

diketahui dan setiap anggota memiliki kesempatan yang sama untuk 

dipilih sebagai sampel (Sekaran dan Bougie, 2018, hal. 242). Ada 

beberapa metode dalam probability sampling, yaitu: 

a) Simple Random Sampling 

Semua elemen dalam populasi telah diketahui dan memiliki 

kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel (Sekaran dan 

Bougie, 2018, hal. 242). 

b) Systematic Sampling 

Memilih elemen dari populasi secara acak antara 1 dan n, 

selanjutnya dipilih elemen berikutnya dengan jarak yang sama 

(Sekaran dan Bougie, 2018, hal. 243). 

 



 

11 
 

c) Stratified Random Sampling 

Mencakup proses stratifikasi yang diikuti pemilihan acak sampel-

sampel dari setiap strata (Sekaran dan Bougie, 2018, hal. 244). 

d) Cluster Sampling 

Membagi target populasi menjadi kelompok-kelompok sampel 

dengan tiap kelompok memiliki karakteristik homogen (Sekaran dan 

Bougie, 2018, hal. 246). 

2) Non-probability Sampling 

Menurut Sekaran dan Bougie (2018, hal. 247), non-probability 

sampling dipakai saat jumlah elemen dalam populasi tidak diketahui 

secara pasti, sehingga kesempatan setiap anggota untuk di pilih tidak 

sama. Teknik ini memiliki 2 metode, yakni: 

a) Convenience Sampling 

Memilih sampel secara bebas dalam suatu populasi dengan 

mendapatkan data yang diinginkan dengan mudah dan cepat 

(Sekaran dan Bougie, 2018, hal. 247). 

b) Purposive Sampling 

Membatasi sampel untuk orang-orang tertentu dengan informasi 

yang dibutuhkan guna mencapai tujuan penelitian. 

Dalam penelitian Fudgy Dessert Box Beach menggunakan data primer 

dengan Teknik non-probabilty sampling, yakni dengan metode 

convenience sampling, sedangkan jenis kuesioner yang digunakan adalah 

personally administered questionnaires. 
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Menurut Hair, Black, Babin, dan Anderson (2014, hal. 176), standar 

pengukuran sampel adalah sebagai berikut: 

A general rule is that the ratio should never fall below 5:1, meaning that 

five observations are made for each independent variable in the variate. 

Dari pernyataan di atas, pengukuran sampel yang valid reliable adalah 

jumlah indikator dikalikan lima untuk hasil yang akurat. Karena jumlah 

indikator pertanyaan dalam kuesioner yang digunakan Fudgy Dessert Box 

Beach adalah 36, maka jumlah sampel yang baik adalah 180 atau lebih. 

b. Menurut Sekaran dan Bougie (2018, hal. 127), observasi adalah: 

Observation concerns the planned watching, recording, analysis and 

interpretation of behavior, actions or events. 

Dari pernyataan di atas, observasi menyangkut kegiatan mengawasi, 

merekam, menganalisis, dan menginterpretasi perilaku, tindakan, atau 

peristiwa. Dalam penelitian ini, penulis melakukan observasi untuk 

mendapatkan informasi mengenai situasi lingkungan internal dan 

eksternal Fudgy Dessert Box Beach. 

2. Data Sekunder 

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

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

the researcher. 

Dari pengertian di atas, dapat diartikan bahwa data sekunder merupakan data 

yang sudah ada dan tidak perlu dikumpulkan oleh peneliti secara langsung. 

Oleh karena itu data sekunder lebih mudah didapatkan dan tidak 

mengeluarkan biaya yang banyak. Data sekunder yang dipakai dalam studi 
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kelayakan bisnis ini berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan 

Kementerian Pariwisata, serta beberapa buku referensi, jurnal ilmiah, dan 

website. 

3. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas 

Menurut Sekaran dan Bougie (2018, hal. 220), validitas adalah: 

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

concept it is intended to measure. 

Uji validitas berguna untuk menguji seberapa baik sebuah instrumen yang 

dikembangkan dan digunakan untuk mengukur suatu konsep yang ingin 

diukur. 

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. 

Uji reliabilitas berguna untuk mengukur bahwa tidak ada yang bias atau salah 

dan memastikan pengukuran yang konsisten berdasarkan waktu dan berbagai 

hal di dalam instrumen. 

D. Tinjauan Konseptual Mengenai Bisnis Terkait 

1. Definisi Pariwisata 

Pariwisata menurut Walker (2017, hal. 399) adalah: 

Tourism is a dynamic, evolving, consumer-driven force and is the world’s 

largest industry, or collection of industries, when all its interrelated components are 

placed under one umbrella: tourism and travel; lodging; conventions, expositions, 

meetings, and events; restaurants and managed services; assembly, destination, and 

event management; and recreation. Tourism plays a foundational role in framing the 

various services that hospitality companies perform. 

Sedangkan menurut Cook, Hsu, dan Marqua (2014, hal. 3), pariwisata adalah: 

The temporary movement of people to destination outside their normal places 

of work and residence, the activities undertaken during their stay in those destinations 

and the facilities created to cater to their needs. 
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Dari kedua pengertian di atas, pariwisata adalah perpindahan sementara yang 

dilakukan orang ke suatu destinasi di luar dari tempat ia biasa bekerja dan 

tinggal, aktivitas-aktivitas dilakukan di tempat destinasi tersebut dan terdapat 

fasilitas yang dibuat untuk memenuhi kebutuhannya. Pariwisata merupakan 

industri terbesar di dunia yang dinamis, terus berkembang, dan didorong oleh 

konsumen, ketika semua komponen yang saling terkait ditempatkan di bawah 

satu payung, yakni: perjalanan wisata; akomodasi; konvensi, pameran, 

pertemuan, dan acara; restoran dan pelayanan; manajemen acara; dan 

rekreasi. Berdasarkan teori tersebut, jelas bahwa restoran dan pelayanan 

merupakan komponen dalam pariwisata. 

2. Jenis-jenis Organisasi di Industri Perhotelan dan Pariwisata 

Morrison (2010, hal. 323–344) juga mengidentifikasi dan menjelaskan empat 

macam kelompok dari organisasi di industri ini berdasarkan fungsinya: 

a. Suppliers 

Merupakan penyedia jasa seperti akomodasi, restoran dan layanan 

makanan, jalur pelayaran, penyewaan mobil, atraksi dan acara, serta 

kasino dan permainan. 

b. Carrier Sectors  

Merupakan penyedia transportasi dari daerah asal pelanggan ke tempat 

destinasi. Contohnya adalah maskapai penerbangan, kereta api, bus, 

motor, dan kanal. 
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c. Travel Trade Intermediary Sectors 

Merupakan perantara produk jasa dari supplier dan carrier ke wisatawan. 

Yang termasuk di dalamnya adalah: agen perjalanan, operator tur, 

perjalanan perusahaan, perencanaan perjalanan insentif, perencanaan 

konvensi/rapat, perusahaan perjalanan online, dan global distribution 

system (GDS).  

d. Destination Marketing Organization Sectors (DMOs) 

DMOs mempromosikan kota, negara, atau daerahnya ke para perantara 

travel trande intermediary dan wisatawan. 

Berdasarkan jenis-jenis organisasi di industri perhotelan dan pariwisata, dapat 

diketahui bahwa restoran dan pelayanan makanan merupakan bagian dari 

suppliers. 

3. Pengertian Restoran 

Menurut Barrows, Powers, dan Reynolds (2012, hal. 68), restoran adalah: 

Restaurant is any public place that specializes in the sale of prepared food for 

consumption on- or off- premise. 

Restoran adalah segala tempat umum yang memiliki spesialisasi dalam 

penjualan makanan siap untuk dikonsumsi di tempat atau di luar tempat. 

Restoran berasal dari bahasa Prancis yang berarti energi pemulihan. Istilah 

ini pertama kali digunakan di awal abad ke-18 untuk mendeskripsikan tempat 

umum yang menyajikan sup dan roti (Barrows, Powers, & Reynolds, 2012, 

hal. 68). 
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4. Klasifikasi restoran 

Menurut Walker (2014, hal. 25), restoran bisa dibagi menjadi beberapa 

kategori, antara lain: 

a. Chain or Independent Restaurants 

Chain restaurants memiliki beberapa keunggulan, termasuk pengakuan di 

pasar, pengaruh iklan yang lebih besar, pengembangan sistem yang 

canggih, dan diskon pembelian. Sedangkan restoran independen 

cenderung lebih mudah dibuka dan memiliki keuntungan, yakni pemilik 

dapat melakukan hal yang mereka inginkan sendiri dalam hal 

pengembangan konsep, menu, dekorasi, dan sebagainya. Contoh dari 

chain or independent restaurant adalah Union Square, Es Teler 77, dan 

Hoka Hoka Bento. 

b. Franchised Restaurants 

Muncul ketika investor atau franchisee telah membeli izin untuk 

menggunakan suatu restoran. Contohnya adalah: Upnormal, McDonald’s 

dan KFC. 

c. Sandwich Shops 

Cenderung mudah untuk dibuka dan dioperasikan. Menunya terdiri dari 

varian sandwich, sup, dan kue kering yang dapat disajikan bersamaan 

dengan minuman panas atau dingin. Contoh: Subway dan Jimmy John’s. 

d. Quick-Service Restaurants 

Restoran ini membatasi varian menu, sehingga pelayanan dapat dilakukan 

dengan cepat, serta membutuhkan pembayaran di muka. Contoh: 

McDonald’s dan KFC. 
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e. Quick Casual Restaurants 

Restoran ini berada di antara restoran quick service dan restoran casual 

dining. Restoran ini menggunakan bahan makanan berkualitas tinggi, 

segar, dibuat sesuai pesanan, sehat, self-service, dan dekorasi kelas atas. 

Contoh: Atlanta Bread Company, Panera Bread, dan Au bon pain. 

f. Family Restaurants 

Tumbuh dari restoran bergaya coffee shop. Restoran ini memiliki menu 

dan pelayanan yang sederhana dan informal untuk menarik pelanggan 

yang ingin makan dengan keluarga. Biasanya minuman alkohol tidak 

disajikan di restoran ini. Contoh: Bob Evans, Bandar Djakarta, Bakmi 

GM, dan Sederhana. 

g. Casual Restaurants 

Merupakan salah satu tipe restoran terpopuler karena cocok dengan tren 

sosial dan gaya hidup yang santai. Beberapa ciri restoran ini antara lain: 

makanan khas, menu bar yang kreatif atau ada pelayanan wine, dan 

nyaman. Contoh: Hachi Grill, Sushi Tei, dan Hard Rock Café. 

h. Fine-Dining Restaurants 

Fine dining mengarah kepada hidangan dan pelayanan yang disajikan, di 

mana makanan, minuman, dan pelayanan cenderung mahal dan mewah. 

Sering kali pelanggan pergi ke restoran ini untuk merayakan sesuatu 

seperti, pernikahan atau ulang tahu. Contoh: Skye, Amuz Gourmet , dan 

Namaaz Dining. 
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i. Hotel Restaurants 

Luxury hotels seperti Four Seasons dan Ritz-Carlton memiliki restoran 

dengan koki yang digaji mahal, biasanya koki tersebut mengerti makanan 

Perancis, Asia, dan Amerika. Restoran ini dapat mengangkat nama baik 

dari brand hotel tersebut. Contoh: Satoo di Shangri-La Hotel Jakarta dan 

Anigré di Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel. 

j. Steakhouses 

Merupakan restoran yang disederhanakan, sehingga menunya terbatas dan 

ditujukan ke suatu pasar yang spesifik, yakni penyantap steak. Contoh: 

Holycow! Steakhouse, Tony Roma's, dan AB Steak. 

k. Seafood Restaurants 

Merupakan restoran yang spesial dalam hidangan laut, seperti ikan dan 

kerang. Biasanya dimiliki dan dijalankan oleh pemilik restoran yang 

independen. Contoh: Bandar Djakarta dan Pondok Laguna. 

l. Ethnic Restaurants 

Merupakan restoran yang menyajikan makanan etnis dari beberapa daerah 

dengan gaya dan dekorasi khas dari daerah tersebut. Contoh: restoran 

Meksiko seperti Casa Mexico, restoran Italia seperti Mamma Rosy, dan 

restoran Asia seperti Li Feng. 

m. Theme Restaurants 

Restoran yang dibangun berdasarkan ide yang menekankan kesenangan 

dan fantasi, serta aktivitas yang glamor dan romantis. Biasanya pusat dari 

tema restoran ini adalah para selebritas. Contoh: Justin Timberlake’s 
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Southern Hospitality BBQ di New York City, Bon Jovie’s Sole Kitchen, dan 

Ashton Kutcher and Wilmer Valderrama’s Dolce Enoteca e Ristorante. 

n. Coffee Shops 

Dibuat berdasarkan model dari bar Itali yang merefleksikan tradisi 

espresso yang berakar dalam di Italia. Konsep semulanya diubah lebih luas 

menjadi berbagai macam minuman dan jenis kopi. Contoh: Starbucks, 

Kopi Kenangan dan Maxx Coffee. 

o. Chef-Owned Restaurants 

Merupakan restoran yang dimiliki oleh koki, sehingga memiliki 

keunggulan dalam hal pengalaman dan motivasi dalam menyajikan 

hidangan makanan. Contoh: Nomz Kitchen & Pastry dimiliki oleh Chef 

Arnold Poernomo dan Union dimiliki oleh Chef Adhika Maxi dan Chef 

Karen Carlotta. 

p. Centralized Home Delivery Restaurants 

Makanan dipesan dan dikirim dengan bantuan internet. Sentralisasi 

mengurangi biaya dalam mengambil order, menyiapkan makanan, dan 

akuntansi. Walaupun demikian, biaya pemasaran tetap tidak berkurang. 

Contoh: Pizza Hut Delivery dan McDelivery.  
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5. Klasifikasi Layanan 

Menurut Cousins, Lillicrap, dan Weekes (2014, hal. 16–29), layanan 

makanan dan minuman dikelompokkan menjadi beberapa kategori, seperti: 

a. Table Service 

Table service adalah ketika tamu dilayani di meja makan dan terdiri dari: 

silver/English service, family service, plate/American Service, 

Butler/French Service, Guéridon service, dan bar counter service. 

b. Assisted Service 

Assisted service adalah ketika tamu dilayani sebagian di meja makan dan 

sebagian self-service. Contoh: digunakan untuk pelayanan sarapan dan 

banquet. 

c. Self-Service 

Self-service adalah ketika tamu perlu melayani dirinya sendiri dengan cara 

mengambil makanan dan minuman dari prasmanan atau konter. Biasanya 

ditemukan di kafetaria dan kantin. Contoh: food court di IKEA dan The 

Buffet.  

d. Single Point Service 

Single point service adalah ketika tamu memesan, membayar dan 

menerima makanan dan minuman di satu tempat. Pelayanan ini terdiri dari: 

takeaway, drive-thru, fast food vending, kiosks, dan food court. 

e. Specialized Service 

Specialized service adalah ketika makanan dan minuman diambil di tempat 

di mana pelanggan berada. Pelayanan ini terdiri dari: pelayanan makanan 
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dan minuman di rumah sakit dan pesawat dengan menggunakan tray, 

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

6. Dessert 

Menurut Mintz (2015, hal. 211), istilah dessert berasal dari bahasa Prancis 

desservir yang merupakan kata kerja, berarti untuk membersihkan meja. 

Istilah ini dipakai sebagai menu penutup sejak abad ke-14 di Perancis.  

Dessert merupakan kebiasaan Prancis yang berkembang secara perlahan 

selama beberapa ratus tahun. Namun, sampai sekarang menyajikan hidangan 

penutup berupa makanan manis atau dessert tidak bersifat universal bahkan 

di Prancis sendiri. Kebanyakan budaya tidak menutup makan mereka dengan 

sesuatu yang manis. 

Di Renaissance Italy, hidangan manis biasanya diselingin dengan sesuatu 

yang asin seperti halnya di Ottoman Turki. Namun Perancis membuat 

pengecualian, yakni dengan memasukkan makanan manis sebagai hidangan 

pembuka seperti melon atau memasukkan menu sorbet di antara dua hidangan 

asin. Bahkan banyak budaya yang menonjolkan hidangan manis. Menurut 

Mintz (2015, hal. 211), dengan pertumbuhan globalisasi budaya restoran, 

kebiasaan untuk menyelesaikan makan siang atau malam dengan hidangan 

manis adalah akrab untuk orang-orang yang mampu membayar tagihan. 

7. Jenis-Jenis Dessert 

Menurut Gisslen (2013, hal. 283), terdapat beberapa jenis dessert, antara lain: 

a. Pies 

Sejak dahulu ibu rumah tangga di Amerika terkenal dengan membuat Pies. 

Mereka biasa menyajikan Pies pada setiap waktu makan. Pies juga adalah 
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penting untuk musim dingin, ketika buah-buahan tidak tersedia. Para juru 

masak membuat pies dengan segala bahan yang tersedia, seperti kentang, 

cuka, dan soda crackers. Contoh: apple pie. 

b. Pastries 

Istilah pastry berasal dari kata paste yang berarti campuran tepung, cairan, 

dan lemak. Macam-macam pastries yang penting adalah yeast-raised 

pastry, pie doughs, short dough, puff pastry, dan éclair paste. Contoh: 

chocolate éclair. 

c. Tarts 

Tart bukan hanya pie tanpa lapisan atas. Walaupun mirip dengan kue pai, 

kue tar lebih menyerupai kue-kue gaya Eropa lainnya. Tarts biasanya 

ringan, tebalnya kurang dari 2,5 cm, dan penuh dengan warna. 

Penampilannya biasanya tergantung pada pola buah yang ditata. Ada juga 

tartlets yang pada dasarnya sama dengan tarts, namun disiapkan dalam 

ukuran porsi individu. Contoh: egg tarts. 

d. Cakes 

Dari jenis-jenis di atas, kue adalah baked products yang paling kaya dan 

manis. Pembuatan kue membutuhkan ketelitian tinggi seperti halnya 

membuat roti. Bedanya, roti merupakan produk dengan yang 

memperhatikan pengembangan gluten yang kuat dan ragi untuk proses 

fermentasi, sedangkan kue membutuhkan atau lebih fokus kepada kadar 

lemak dan gula yang tinggi. Contoh: red velvet cake. 
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e. Cookies 

Kata cookie memiliki arti kue kecil, bahkan beberapa kukis terbuat dari 

adonan kue. Walaupun demikian, adonan kukis biasanya menggunakan 

lebih sedikit cairan daripada adonan kue. Yang paling membedakan antara 

kukis dan kue adalah pada saat membentuk. Kukis biasanya dibentuk 

secara individual (dibutuhkan pekerjaan tangan). Contoh: chocolate chip 

cookies. 

f. Custards, Puddings, Mousses, dan, Souffles 

Puding terdiri dari 3 macam, yakni starch-thickened pudding, baked 

pudding, dan, steamed pudding. Contoh: puding cokelat. Sedangkan 

custards adalah dasar dari banyak puding. Custard merupakan carian yang 

dikentalkan oleh protein dari telur. Ada dua macan custard, yakni stirred 

custard dan baked custard. Contoh: crème anglaise custard. Kemudian, 

mousses adalah dessert yang lembut dan creamy dengan tambhan whipped 

cream dan putih telur kocok. Contoh: blackcurrant mousse. Selanjutnya, 

Souffles merupakan adonan yang diringankan dan dihaluskan dengan 

menambahkan putih telur yang dikocok dan kemudian dipanggang. 

Contoh: vanilla souffle. 

g. Frozen Desserts 

Frozen desserts terdiri dari dua macam, yakni churn-frozen desserts (ice 

cream dan sherbet) dan still-frozen desserts (parfaits, bombes, frozen 

soufles, dan frozen mousses). 

8. Definisi Fudgy 

Fudgy adalah kata sifat yang melambangkan fudge dalam hal rasa dan tekstur. 



 

24 
 

Menurut Goldstein (2015, hal. 287-288), fudge adalah: 

Fudge is a semisoft confection of American origin, also popular in Canada 

and the United Kingdom. Fudge is firmer than fondant yet softer than caramels, the 

sweets that are likely antecedents. 

Dari pengertian di atas, fudge adalah manisan yang agak lembut yang berasal 

dari Amerika, namun juga populer di Kanada dan Inggris. Fudge bertekstur 

lebih padat dari fondan namun lebih lembut dari karamel. Dengan demikian, 

fudgy adalah kata sifat yang melambangkan rasa manis dan tekstur yang agak 

padat dan agak lembut atau seperti perpaduan tekstur yang soft, creamy, dan 

chewy. 

9. Konsep Bisnis 

Berdasarkan konsep teoritis di atas, Fudgy Dessert Box Beach memiliki menu 

utama yang berupa dessert atau hidangan penutup, yakni daily fresh made 

dessert box yang merupakan dessert yang teridiri dari tiga lapis dengan wadah 

kotak kaca yang simpel namun menarik. Tiga lapis utama yang terdapat di 

dalam dessert box menghasilkan tekstur fudgy (soft, creamy, dan chewy). 

Layer pertama atau sebagai dasar adalah berupa kue kering yang menciptakan 

tekstur padat. Kemudian, layer kedua adalah adonan yang agak padat berupa 

puding atau custard. Selanjutnya, layer paling atas adalah adonan lembut, 

seperti saus, mousse, atau cream. Walaupun lapisan pertamanya adalah kue 

kering, dessert box termasuk di dalam makanan kue basah karena lapisan 

atasnya yang membuat tekstur keseluruhannya menjadi basah. Dessert box 

juga dihiasi dengan topping sesuai dengan varian menu yang ada. Selain 

dessert box, untuk menarik minat pelanggan, restoran ini juga menyediakan 

hidangan manis lainnya, seperti ice cream dan cookies, serta dilengkapi 

dengan beberapa pilihan minuman. 
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Fudgy Dessert Box Beach berada pada klasifikasi casual restaurant dengan 

karakteristik tren sosial dan gaya hidup yang santai. Restoran ini memiliki 

tema pantai dengan lantai atau alas berupa pasir seperti layaknya di pantai, 

namun berada di ruangan tutup dengan dinding kaca dan dilengkapi juga 

dengan penyejuk udara, sehingga pelanggan dapat bersantai seperti halnya di 

pantai tanpa terganggu cuaca yang panas di daerah Serpong sembari 

menikmati pemandangan di sekitar restoran. Sedangkan jenis pelayanan yang 

dipakai adalah table service. Jadi, pelanggan dapat duduk di tempat duduk 

yang tersedia di seating area dan pelanggan dapat memesan serta menerima 

makanan di meja tersebut. 

Restoran ini akan berlokasi di Gading Serpong, Kecamatan Kelapa Dua, 

Kabupaten Tangerang dan buka pada pukul 10.00 hingga pukul 22.00 WIB. 

Untuk meningkatkan minat para pelanggan, restoran ini juga akan 

menyediakan fasilitas free WiFi dan perangkat audio. 

Fudgy Dessert Box Beach memiliki segmentasi demografis dengan remaja, 

dan dewasa berumur 15 sampai 35 tahun sebagai target pasar utamanya. 

Menu yang dijual memilik rentang harga Rp10.000,00 – Rp140.000,00. 

Dengan kisaran harga tersebut, penulis berupaya untuk dapat menggapai 

segmentasi pasar dengan tingkat ekonomi menengah. 


