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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Gagasan Awal 

Industri makanan dan minuman merupakan salah satu industri yang 

turut berkontribusi terhadap pertumbuhan perekonomian Indonesia. Dapat 

dilihat dalam data Badan Pusat Statistik (2019) berikut bahwa kontribusi 

industri ini terus meningkat dari tahun ke tahun. 

TABEL 1 
Laju Pertumbuhan PDB Menurut Lapangan Usaha 

Tahun 2016 – 2018 
 

No. Lapangan Usaha 2016 2017 2018 
1 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 3.37% 3.87% 3.91% 
2 Pertambangan dan Penggalian 0.95% 0.66% 2.16% 
3 Industri Pengolahan 4.26% 4.29% 4.27% 
4 Pengadaan Listrik dan Gas 5.39% 1.54% 5.47% 

5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, 
Limbah, dan Daur Ulang 3.60% 4.60% 5.46% 

6 Konstruksi 5.22% 6.80% 6.09% 

7 Perdagangan Besar dan Eceran; 
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 4.03% 4.46% 4.97% 

8 Transportasi dan Pergudangan 7.45% 8.49% 7.01% 

9 

Penyediaan Akomodasi dan 
Makanan Minuman 5.17% 5.39% 5.66% 

a. Penyediaan Akomodasi 5.71% 5.05% 4.13% 
b. Penyediaan Makanan dan 
Minuman 5.03% 5.48% 6.05% 

10 Informasi dan Komunikasi 8.88% 9.63% 7.04% 
11 Jasa Keuangan dan Asuransi 8.93% 5.47% 4.17% 
12 Real Estate 4.69% 3.66% 3.58% 
13 Jasa Perusahaan 7.36% 8.44% 8.64% 

14 Administrasi Pemerintahan, 
Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 3.20% 2.06% 7.02% 

15 Jasa Pendidikan 3.84% 3.70% 5.36% 
16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 5.16% 6.84% 7.13% 
17 Jasa Lainnya 8.01% 8.73% 8.99% 

Sumber: Badan Pusat Statistik (2019) 
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Industri makanan dan minuman mencakup berbagai jenis usaha dengan 

karakteristik yang berbeda-beda. Tabel berikut mencatat persentase jenis usaha 

penyedia makanan dan minuman yang beroperasional di Indonesia. 

TABEL 2 
Persentase Penyedia Makanan dan Minuman Menurut Provinsi dan Jenis 

Usaha Tahun 2018 
 

Provinsi 
Jenis Usaha 

Jumlah Restoran / 
Rumah Makan Katering PMM 

Lain 
Aceh 76.92 9.62 13.46 100 
Sumatera Utara 84.91 - 15.09 100 
Sumatera Barat 79.23 12.31 8.46 100 
Riau 93.1 0.57 6.32 100 
Jambi 100 - - 100 
Sumatera Selatan 90.29 3.43 6.29 100 
Bengkulu 84.62 15.38 - 100 
Lampung 85.19 4.94 9.88 100 
Kep. Bangka Belitung 91.3 - 8.7 100 
Kepulauan Riau 80.00 10.29 8.82 100 
DKI Jakarta 84.61 4.73 10.66 100 
Jawa Barat 82.14 6.73 11.12 100 
Jawa Tengah 85.9 2.08 12.02 100 
D.I. Yogyakarta 77.37 4.38 18.25 100 
Jawa Timur 83.14 6 10.86 100 
Banten 87.04 2.08 10.88 100 
Bali 88.96 1.43 9.61 100 
Nusa Tenggara Barat 84.75 6.78 8.47 100 
Nusa Tenggara Timur 88.89 5.56 5.56 100 
Kalimantan Barat 89.55 2.99 7.46 100 
Kalimantan Tengah 84.78 10.87 4.35 100 
Kalimantan Selatan 81.67 10.83 7.5 100 
KalimantanTimur 67.24 24.14 8.62 100 
Kalimantan Utara 60 40 - 100 
Sulawesi Utara 100 - - 100 
Sulawesi Tengah 75 6.25 18.75 100 
Sulawesi Selatan 79.51 11.11 9.38 100 
Sulawesi Tenggara 85.71 3.57 10.71 100 
Gorontalo 92.86 - 7.14 100 
Maluku 70 10 20 100 
Maluku Utara 100 - - 100 
Papua Barat 87.50 12.50 - 100 
Papua 65.85 4.88 29.27 100 
Rata - Rata 84.25 5.11 10.64 100 

Sumber: Badan Pusat Statistik (2019) 
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Dibandingkan dengan jenis usaha yang lain, restoran merupakan jenis 

usaha penyedia makanan dan minuman dengan jumlah yang paling banyak, 

tidak terkecuali di DKI Jakarta. Kesuksesan dari sebuah restoran tidak terlepas 

dari banyaknya permintaan akan makanan dan minuman dari masyarakat yang 

dipengaruhi oleh banyaknya jumlah penduduk. Semakin banyak permintaan 

maka semakin baik peluang untuk melakukan penawaran. 

TABEL 3 
Jumlah Penduduk DKI Jakarta Menurut Kabupaten / Kota 

Tahun 2016 – 2018 
(dalam satuan Jiwa) 

 
Kabupaten / Kota 2016 2017 2018 

Kepulauan Seribu 23 616 23 897 24 134 
Jakarta Selatan 2 206 732 2 226 830 2 246 137 
Jakarta Timur 2 868 910 2 892 783 2 916 018 
Jakarta Pusat 917 754 921 344 924 686 
Jakarta Barat 2 496 002 2 528 065 2 559 362 
Jakarta Utara 1 764 614 1 781 316 1 797 292 
DKI Jakarta 10 277 628 10 374 235 10 467 629 

Sumber: Badan Pusat Statistik DKI Jakarta (2019) 

Berdasarkan data-data di atas, dapat disimpulkan bahwa industri 

makanan dan minuman akan terus berkembang karena didukung oleh 

meningkatnya jumlah penduduk di DKI Jakarta sehingga permintaan makanan 

dan minuman juga akan meningkat. Berdasarkan simpulan tersebut, maka 

keputusan untuk membuat suatu bisnis restoran di Jakarta adalah kesempatan 

yang menguntungkan. 

Menurut Walker (2014, h. 4), restoran memiliki peran yang signifikan 

dalam gaya hidup sehari-hari dan menyantap hidangan di luar rumah adalah 

suatu kegiatan sosial yang digemari masyarakat. Jenis restoran pun beragam, 

dimana setiap jenis memiliki keunikannya masing-masing, salah satunya 

adalah ethnic restaurant. Keunikan dari ethnic restaurant yaitu berpusat pada 
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karakteristik suatu etnis atau budaya terutama dari segi hidangannya. Seperti 

contohnya restoran yang menyajikan hidangan Indonesia dengan 

karakteristiknya yaitu memanfaatkan berbagai bumbu dan rempah untuk 

menciptakan cita rasa hidangannya yang unik (IDN Times, 2020). Tidak jauh 

berbeda, salah satu etnis lain yang memanfaatkan bumbu dan rempah untuk 

memperkuat cita rasa hidangannya adalah etnis Cajun yang berasal dari Selatan 

Amerika Serikat, tepatnya dari Negara Bagian Louisiana. Berdasarkan 

persamaan tersebut maka dapat dianggap bahwa hidangan etnis Cajun cocok 

dengan lidah masyarakat Indonesia sehingga restoran yang mengusung etnis 

Cajun pun dapat diterima dengan baik oleh masyarakat Indonesia. Selain itu, 

dengan melihat kemajuan serta perkembangan teknologi yang mendorong 

kehadiran tempat kuliner dengan konsep dan desain yang unik, maka 

pembangunan restoran ini diharapkan dapat menghasilkan keuntungan karena 

menghadirkan konsep yang unik yaitu restoran dengan budaya Cajun yang 

belum pernah ada dan didukung oleh penataan ruang dan desain yang digemari 

oleh muda-mudi di Jakarta sehingga mendorong mereka untuk melakukan 

kunjungan (Kumparan, 2020). Melalui berbagai pertimbangan dan telaah 

mengenai etnis Cajun, maka diputuskan untuk membangun bisnis restoran 

dengan nama Rustic. 

Rustic Authentic Cajun Restaurant merupakan bisnis restoran yang 

terinspirasi dari etnis dan budaya Cajun. Rustic mengimplementasikan budaya 

Cajun dalam seluruh aspek restorannya mulai dari menu makanan, cara 

memasak, serta desain dan dekorasi ruang. Restoran ini mengambil lokasi di 

Kemang, Jakarta Selatan dengan target pasarnya yaitu pria dan wanita yang 
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sudah memiliki penghasilan dan berdomisili di wilayah Jakarta Selatan dan 

sekitarnya. 

 

B. Tujuan Studi Kelayakan 

Studi kelayakan ini memiliki beberapa tujuan utama (major objectives), 

yaitu: 

1. Mengkaji kelayakan bisnis restoran Rustic untuk berdiri atau tidak melalui 

penelitian dan pengumpulan informasi, 

2. Mengetahui peluang pasar yang ada seperti jumlah konsumen, besar 

persaingan dan daya beli masyarakat di wilayah yang ditargetkan (aspek 

pasar dan pemasaran), 

3. Menganalisa kekuatan, kelemahan, tantangan dan ancaman yang dimiliki 

dan cara menghadapinya (aspek pasar dan pemasaran), 

4. Menganalisa kegiatan dan fasilitas yang berlangsung dalam operasional 

Rustic, kaitan antara keduanya, dan latar belakang alasan mengenai 

penggunaan konsep, alat, dan teknologi tersebut (aspek operasional) 

5. Menentukan dan mengelola sumber daya manusia yang diperlukan dan 

menyusun struktur organisasi usaha (aspek organisasi dan sumber daya 

manusia), 

6. Menentukan jumlah modal yang diperlukan sesuai dengan perkiraan biaya 

operasional, menentukan perkiraan keuntungan dan pendapatan yang 

diterima oleh usaha (aspek keuangan). 

Selain itu, studi kelayakan ini memiliki sub tujuan (minor objectives) 

antara lain: 
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1. Membuka lapangan pekerjaan melalui pendirian usaha baru, 

2. Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yaitu sebagai penyedia makanan 

dan minuman, 

3. Menjadi inovasi dari restoran pada umumnya dengan konsep baru dan 

menarik bagi warga Jakarta, 

4. Menjadi restoran dengan produk dan pelayanan yang berkualitas serta 

berkelas, 

5. Mendapatkan profit. 

 

C. Metodologi 

Studi kelayakan ini menggunakan dua sumber data, yaitu data primer 

dan data sekunder. 

1. Data Primer 

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

“Data that the researcher gathers first hand for the specific purpose of the 

study.” 

Berdasarkan pengertian di atas, data primer adalah data yang dikumpulkan 

oleh peneliti langsung dari narasumber untuk sebuah tujuan penelitian 

yang spesifik. Bentuk data primer yang digunakan yaitu: 

a. Survei dengan Kuesioner 

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

“Preformulated written set of questions to which respondents record their 

answers, usually within rather closely defined alternatives.” 

Metode ini digunakan untuk mengetahui minat pasar terhadap 

gagasan bisnis restoran dengan budaya Cajun. Untuk mendapatkan 
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data yang akurat, Rustic menggunakan teknik nonprobability 

convenience sampling dimana kuesioner disebar secara terbatas 

kepada kelompok masyarakat yang dianggap mampu memberikan 

informasi yang dibutuhkan (Sekaran dan Bougie, 2016, hal. 255) yaitu 

kepada pria dan wanita yang sudah memiliki penghasilan dan 

berdomisili di wilayah Jakarta Selatan dan sekitarnya. Jumlah 

kuesioner yang disebar telah dipertimbangkan agar data yang didapat 

tidak melebihi tingkat generabilitas. Karena itu, ukuran sampel yang 

diambil adalah sebanyak jumlah indikator dikalikan lima (Ho, 2014, 

h. 244). Indikator yang digunakan Rustic sejumlah 38 dikalikan lima 

sehingga memerlukan 190 responden. Untuk memastikan validitas 

dan reliabilitas dari data yang terkumpul, Rustic menyebarkan 

sejumlah 200 kuesioner dan dipilih sebanyak 190 yang valid dan 

reliabel. Kuesioner disebar di daerah Jakarta Selatan dan wilayah 

sekitarnya. 

b. Wawancara 

Menurut Sekaran dan Bougie (2016, h. 113) wawancara adalah: 

“A guided, purposeful conversation between two or more people. It may be 

unstructured or structured and conducted face to face, by telephone, or online.” 

Wawancara dilakukan secara tidak terstruktur dimana penulis 

membuka dengan pertanyaan pendahuluan kemudian dilanjutkan 

dengan pertanyaan lain berdasarkan jawaban dari responden. 

Wawancara dilakukan oleh Rustic secara online kepada orang-orang 

yang mengerti tentang operasional restoran dan budaya Cajun. 
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2. Data Sekunder 

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

“Data gathered through existing sources that have been collected by others 

for another purpose than the purpose of the current study.”  

Berdasarkan pengertian di atas, data sekunder adalah data yang 

dikumpulkan melalui sumber yang sudah ada dan dikumpulkan oleh pihak 

lain. Data sekunder digunakan untuk memperkuat dan melengkapi data 

primer yang telah dikumpulkan. Beberapa data sekunder yang digunakan 

adalah buku-buku, jurnal dan data dari website. 

 

D. Tinjauan Konseptual Mengenai Bisnis Terkait 

1. Definisi Restoran 

Menurut Walker dan Walker (2014, h. 228), restoran adalah: 

Restaurants are a vital part of our everyday lifestyles; because we are a society 
on the go, we patronize them several times a week to socialize, as well as to eat 
and drink. Restaurants offer a place to relax and enjoy the company of family, 
friends, colleagues, and business associated and to restore our energy level 
before heading off to the next class or engagement. 

 
Berdasarkan pengertian di atas, restoran merupakan bagian penting dalam 

keseharian hidup kita yang kita kunjungi untuk bersosialisasi dan 

menyantap makanan dan minuman. Restoran berasal dari kata berbahasa 

inggris restore yang berarti mengembalikan, karena salah satu fungsi 

restoran adalah sebagai tempat untuk kita bersantai dan mengembalikan 

energi kita untuk melakukan aktivitas selanjutnya. 
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2. Jenis Restoran 

Jenis restoran dibagi berdasarkan beberapa faktor seperti layanan yang 

diterapkan, konsep yang diimplementasikan, dan hidangan yang disajikan. 

Menurut Walker (2014, h. 25) jenis restoran terbagi menjadi: 

a. Quick Service Restaurant 

Disebut juga sebagai restoran fast food, jenis restoran quick service 

menawarkan layanan penyediaan makanan dengan waktu yang cepat. 

Restoran quick service pada umumnya akan mempersiapkan dan 

memasak setengah jadi makanannya terlebih dahulu dan jumlah 

banyak kemudian ketika akan disajikan dihangatkan atau diselesaikan 

proses memasaknya. Restoran dengan jenis quick service yaitu 

restoran-restoran fast food seperti McDonald’s, KFC, dan Burger 

King. 

b. Quick Casual Restaurant 

Berada di antara kategori quick service dan casual, jenis restoran 

quick casual menawarkan layanan yang cepat dan hidangan yang 

menggunakan bahan baku berkualitas, dibuat sesuai dengan pesanan, 

mudah dibawa pulang (take out), namun menyediakan tepat untuk 

dine in yang nyaman. Jenis restoran ini semakin banyak berkembang 

karena praktis namun tetap memperhatikan kualitas hidangan yang 

disajikan. Contoh restoran quick casual adalah Salad Stop. 

c. Family Restaurant 

Seperti yang disebut dalam namanya, family restaurant memusatkan 

pangsa pasarnya terhadap keluarga. Umumnya jenis restoran ini 
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menyediakan menu untuk anak-anak yang berbeda dengan menu 

dewasa atau menu yang sama dengan porsi lebih kecil. 

d. Casual Restaurant 

Jenis restoran casual sangat terkenal karena sesuai dengan tren dan 

gaya hidup yang santai. Jenis restoran ini umumnya memiliki 

hidangan khas, menu yang unik, dan didukung dengan interior yang 

nyaman dan cozy. Contoh casual restaurant adalah Hard Rock Café 

dan T.G.I. Friday’s. 

e. Fine Dining 

Jenis restoran fine dining merujuk pada konsep restoran yang mahal. 

Pelanggan yang mengunjungi restoran fine dining seringkali sedang 

merayakan sesuatu seperti ulang tahun atau hari jadi. Restoran fine 

dining umumnya tidak memiliki kapasitas kursi yang banyak dengan 

tingkat rata-rata turnover yang rendah. Contoh restoran fine dining 

adalah Namaaz Dining dan Tatemukai. 

f. Steakhouse 

Seperti namanya, jenis restoran steakhouse memiliki menu yang 

terbatas dan memusatkan pangsa pasarnya kepada pelanggan yang 

menyukai hidangan steak. Semua steakhouse memiliki hidangan khas 

steak masing-masing namun tidak semua steakhouse berada di kelas 

yang sama. Sama halnya dengan daging, setiap steakhouse memiliki 

kelas sesuai dengan kelas daging yang disajikan. Contoh steakhouse 

dengan kelas yang berbeda adalah Steak 21 dan Outback. 
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g. Seafood Restaurant 

Sama halnya dengan steakhouse, jenis restoran ini memiliki menu 

yang spesifik dan memusatkan pangsa pasarnya terhadap pelanggan 

yang menyukai seafood atau hidangan laut. Konsep dan bentuk 

seafood restaurant bermacam-macam, tidak jarang mengistimewakan 

satu hidangan yang khas. Contoh seafood restaurant adalah Bandar 

Djakarta, Fish and Co. dan Holy Crab. 

h. Ethnic Restaurant 

Ethnic restaurant merupakan jenis restoran yang berpusat pada suatu 

etnis atau budaya tertentu, seperti Jepang atau Italia. Ethnic restaurant 

menyajikan hidangan-hidangan yang berasal dari etnis yang 

bersangkutan dan seringkali restorannya pun didekorasi dengan ciri 

khas etnis tersebut seperti ornamen-ornamen atau warna yang 

dominan. Contoh ethnic restaurant adalah Remboelan dan Warung 

Sunda. 

i. Theme Restaurant 

Jenis restoran ini dibangun atas suatu gagasan konsep atau ide yang 

berporos pada satu tema. Theme restaurant memiliki tema yang 

spesifik untuk meningkatkan pengalaman makan pelanggannya. 

Menu yang ditawarkan variatif, namun tidak jarang setiap restoran 

bertema memiliki menu atau hidangan khasnya masing-masing. 

Contoh theme restaurant adalah The Garden yang bertema taman dan 

Talaga Sampireun yang bertema danau. 
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j. Coffee Shop 

Coffee Shop merupakan bentuk restoran sederhana yang tidak 

memerlukan kehadiran full-service. Hidangan yang disajikan di coffee 

shop berupa minuman seperti kopi dan teh serta makanan ringan 

seperti roti lapis dan sup. Contoh coffee shop adalah Tanamera dan 

Crematology. 

k. Chef-Owned Restaurant 

Jenis restoran ini, seperti namanya, merupakan restoran yang dimiliki 

oleh seorang juru masak atau chef. Seorang chef yang mendirikan 

restorannya sendiri umumnya memiliki pengetahuan lebih dari 

sekedar mengenai makanan dan memasak, tapi ia juga mengerti soal 

aspek keuangan dan pemasaran yang dibutuhkan agar sebuah restoran 

dapat berdiri hingga sukses. Contoh chef-owned restaurant adalah AB 

Steak by Chef Akira Back dan AW Kitchen by Akira Watanabe. 

l. Celebrity Chefs 

Berbeda dengan chef-owned restaurant, celebrity chefs membangun 

restorannya dari reputasi dan pamor seorang juru masak yang sudah 

memiliki nama. Contoh celebrity chef restaurant adalah Warung 

Pasta milik Chef Ragil dan Correlate milik Chef Juna. 

m. Centralized Home Delivery Restaurant 

Jenis restoran ini berpusat pada kemajuan teknologi yaitu internet dan 

media sosial. Restoran ini tidak memiliki bangunan fisik namun 

seluruh hidangan yang ditawarkan adalah untuk pengantaran ke 

rumah pelanggan. Konsep restoran ini diterima oleh masyarakat 
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karena aspek kepraktisannya sehingga pelanggan tidak perlu 

meninggalkan rumah namun tetap bisa menikmati hidangan seperti 

yang disajikan di restoran. Contoh jenis restoran centralized home 

delivery restaurant adalah Hadi Kitchen dan Tumpeng Mini. 

Di luar jenis-jenis restoran di atas, banyak konsep restoran yang 

mengadaptasi lebih dari satu jenis restoran, seperti Pizza Hut yang 

merupakan restoran mengadaptasi jenis casual dan family restaurant. 

3. Jenis Layanan di Restoran 

Menurut Cousins, Lillicrap, dan Weekes (2014, h. 17), jenis layanan di 

restoran terbagi menjadi: 

a. Table Service 

Jenis layanan ini merupakan layanan yang paling umum ditemukan di 

restoran, dimana hidangan akan disajikan kepada pelanggan di meja. 

b. Assisted Service 

Jenis layanan assisted service umum digunakan pada buffet dan 

banquet, dimana sebagian hidangan dapat diambil sendiri oleh 

pelanggan dan penyajian hidangan lainnya dibantu oleh pelayan yang 

bertugas seperti pemotongan daging panggang oleh pelayan sesuai 

permintaan tamu kemudian potongan daging tersebut diletakkan di 

piring pelanggan.  

c. Self-Service 

Jenis layanan self-service umum digunakan pada restoran yang 

menerapkan konsep prasmanan atau all you can eat dimana pelanggan 

menyajikan dirinya sendiri. 
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d. Single Point Service 

Layanan single point service merupakan jenis layanan yang umum 

digunakan pada restoran-restoran quick service atau fast food dimana 

pelanggan yang memesan, membayar dan menerima pesanan di suatu 

counter kemudian membawa pesanannya ke meja untuk menyantap 

hidangannya. 

e. Specialized Service 

Layanan specialized serviced merupakan jenis layanan dimana 

hidangan disajikan kepada tamu. Jenis layanan ini umum dilakukan 

oleh departemen in-room dining di hotel dan penyajian makanan di 

pesawat. 

4. Jenis Menu di Restoran 

Menurut Davis, Lockwood, Alcott, dan Pantelidis (2018, h. 121) terdapat 

dua jenis menu, yaitu: 

a. À la carte 

Menu à la carte merupakan jenis menu yang paling umum digunakan 

dalam berbagai layanan operasional restoran. Menu ini menawarkan 

beragam pilihan hidangan mulai dari hidangan pembuka sampai 

hidangan penutup. Harga yang ditetapkan untuk menu à la carte 

berlaku untuk setiap porsi hidangan. 

b. Table d’hôte 

Table d’hôte memiliki arti meja makan penjamu. Jenis menu ini 

menawarkan hidangannya dalam rupa set yang terdiri atas dua atau 



 

 15 

tiga hidangan. Harga yang ditetapkan untuk menu table d’hôte berlaku 

untuk setiap set. 

Rustic akan menerapkan menu à la carte dalam operasional dan 

menyediakan menu paket yang terdiri atas beberapa menu à la carte. 

5. Cajun 

a. Pengertian Cajun 

Menurut Tracy (2015, h. 21), Cajun merupakan etnis keturunan 

Perancis-Kanada yang mendapatkan pengaruh dari budaya Amerika 

Serikat, Spanyol dan Afrika dan berkembang di Selatan Louisiana. 

Mulanya bangsa ini dikenal dengan nama bangsa Acadia kemudian 

setelah evolusi bertahun-tahun berganti nama menjadi Cajun yang 

merupakan turunan dari kata Acadia. 

b. Sejarah Cajun 

Menurut Tracy (2015, h. 17), pada awal abad ke-18, terjadi perang 

besar di Amerika Utara antara Perancis yang waktu itu menduduki 

Kanada dengan Inggris. Bangsa Acadia asal Perancis Utara yang 

sebelumnya menetap di Nova Scotia kemudian bermigrasi ke tanah 

jajahan Spayol yang bernama Louisiana. Selain bangsa Acadia yang 

bermigrasi, Louisiana juga didiami oleh bangsa Spanyol dan budak-

budak dari Afrika yang diasingkan ke sana sebagai jajahan Perancis. 

Budaya – budaya ini (Perancis-Kanada, Spanyol, dan Afrika) 

kemudian saling berinteraksi dan menghasilkan etnis baru yang 

kemudian dikenal dengan nama Cajun. Kata Cajun sendiri merupakan 

evolusi dari kata Acadia. 
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c. Perbedaan Cajun dan Creole dari Segi Etnis 

Negara Bagian Louisiana mengenal dua etnis yang dominan yaitu 

Cajun dan Creole. Menurut Tracy (2015, h. 24) Cajun dan Creole 

memiliki perbedaan yang signifikan dilihat dari garis keturunan 

dimana Cajun merupakan keturunan bangsa Acadia yang bermigrasi 

ke Louisiana dan mendapatkan pengaruh dari budaya Spanyol dan 

Afrika sementara Creole merupakan keturunan bangsa Eropa seperti 

Perancis, Spanyol dan Portugis yang lahir di Louisiana. Cajun dikenal 

sebagai bangsa yang berasal dari kelas bawa dan berdomisili di 

wilayah pedesaan tepatnya di semenanjung Sungai Mississippi yang 

memiliki banyak badan air rawa atau bayou sementara Creole 

memilki silsilah yang berasal dari keluarga kelas menengah-atas dan 

berdomisili di wilayah perkotaan tepatnya di Kota New Orleans pada 

waktu Spanyol menjajah Louisiana. 

d. Perbedaan Cajun dan Creole dari Segi Kuliner 

Menurut Tracy (2015, h. 32) aspek yang paling membedakan Cajun 

dan Creole adalah hidangannya. Sebagai etnis yang berdomisili di 

wilayah pedesaan, hidangan Cajun disebut relatif sederhana dengan 

memanfaatkan teknik one-pot cooking yaitu memasak semua bahan 

dalam satu kuali besar. Ciri khas dari hidangan Cajun yaitu 

penggunaan metode smoke dan stew, menggunakan protein babi, 

unggas dan seafood, serta bumbu dan rempah untuk memperkuat rasa 

hidangannya. Cita rasa masakan Cajun cenderung asin, gurih dan 

sedikit pedas yang berasal dari bumbu dan rempah yang digunakan. 
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Jenis pati yang digunakan adalah beras dan ubi. Hidangan Cajun juga 

mengenal Cajun Trinity sebagai pencipta cita rasanya yang khas yaitu 

kombinasi dari paprika, bawang bombay dan bawang putih. 

Sementara hidangan Creole memiliki karakteristik yang lebih rumit 

dari hidangan Cajun. Hal ini dikarenakan akses yang dimiliki oleh 

Creole untuk mendapatkan bahan baku yang lebih bervariasi 

contohnya seperti tomat, mustard dan produk susu seperti mentega 

dan margarin. Ditinjau dari cita rasa, hidangan Creole cenderung 

memiliki rasa yang lebih ringan karena tidak menggunakan banyak 

jenis rempah seperti Cajun. 

e. Budaya Cajun 

Sama halnya dengan aspek lain dari Cajun, budayanya juga 

mendapatkan banyak pengaruh. Salah satunya adalah musik. Musik 

Cajun berkembang dari musik tradisional Acadia dan mendapatkan 

pengaruh dari budaya Spanyol dan Afrika. Aliran musik Cajun 

menggabungkan alat musik accordion khas Perancis dan fiddle yang 

dikenal juga sebagai biola pada musik tradisional Acadia, serta 

diiringi oleh dentuman keras sebagai suara latar yang berasal dari 

Afrika dan Amerika asli. Orang Cajun dominan menggunakan bahasa 

Inggris dan Perancis dalam berbicara, dimana bahasa Inggris 

digunakan secara umum dengan dialek yang disebut francophone 

yaitu bahasa Inggris dengan logat Perancis dan bahasa Perancis 

digunakan antar kerabat dekat. 
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Mayoritas orang Cajun menganut keyakinan Katolik dan merayakan 

berbagai hari raya Katolik seperti Rabu Abu dan Minggu Paskah. Satu 

perayaan unik dan khas dari budaya Cajun adalah Mardi Gras. Di 

Louisiana, perayaan ini dilakukan dengan megah dalam rupa festival 

besar dengan durasi tiga sampai satu hari sebelum Rabu Abu. Mardi 

Gras merupakan suatu perayaan dimana penganut Katolik di 

Louisiana memuaskan diri untuk berpesta dan menyantap berbagai 

hidangan makanan sebelum menjalankan ibadah puasa menjelang 

Paskah. 

6. Rustic Authentic Cajun Restaurant 

Rustic Authentic Cajun Restaurant merupakan bisnis restoran yang 

terinspirasi dari etnis Cajun. Rustic akan menerapkan jenis restoran casual 

dan ethnic serta mengimplementasikan bentuk layanan table service. 

Konsep budaya ini juga akan menjadi dasar untuk desain ruang dan 

dekorasi di restoran. Rustic akan melakukan operasional pada weekday 

dan weekend dengan jam operasional dari pukul 10.00 sampai dengan 

pukul 22.00. Untuk melaksanakan proyek ini, terdapat beberapa aspek 

pendukung, antara lain: 

a. Aspek Pasar dan Pemasaran 

Aspek ini membahas tentang kondisi pasar yang meliputi informasi 

tentang permintaan pasar, segmentasi pasar, analisa persaingan dalam 

pasar, serta dampak yang ditimbulkan untuk lingkungan makro bisnis. 

  



 

 19 

b. Aspek Operasional 

Aspek ini membahas tentang kegiatan operasional Rustic serta 

fasilitas pendukungnya yang meliputi analisa aktivitas dan fasilitas 

serta hubungannya, perhitungan kebutuhan ruang dan pemilihan 

lokasi. 

c. Aspek Organisasi dan Sumber Daya Manusia 

Aspek ini membahas tentang hal-hal yang berhubungan dengan 

pengelolaan organisasi dan sumber daya manusia seperti informasi 

kepemilikan, struktur organisasi, kebutuhan tenaga kerja, dan legalitas 

usaha. 

d. Aspek Keuangan 

Pembahasan dalam aspek keuangan merupakan inti dari studi 

kelayakan bisnis. Aspek ini membahas tentang hal-hal yang 

berhubungan dengan keuangan seperti perhitungan kebutuhan modal, 

biaya operasional, perkiraan pendapatan, proyeksi laba rugi, proyeksi 

arus kas, serta manajemen investasi dan risiko. 


