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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Gagasan Awal  

Kebutuhan primer merupakan kebutuhan pokok yang dibutuhkan 

oleh manusia untuk dapat bertahan hidup. Manusia membutuhkan pakaian, 

rumah dan makanan. Pakaian layak adalah kebutuhan dasar manusia untuk 

beraktivitas, rumah merupakan tempat untuk berlindung dan makanan 

sudah tentu merupakan kebutuhan dasar utama manusia untuk dapat 

menghasilkan energi dan beraktivitas (Maslow, 2016, h. 6) 

Saat ini, kebutuhan makanan bukan hanya menjadi kebutuhan 

primer manusia sebagai sumber energi untuk beraktivitas, namun sudah 

menjadi salah satu gaya hidup masyarakat. Mayoritas masyarakat perkotaan 

saat ini lebih memilih untuk pergi ke restoran ketimbang mengonsumsi 

makanan di rumah karena menurut Walker (2014, h. 4-5), restoran memiliki 

peran penting dalam gaya hidup masyarakat saat ini dan mengambil 

keputusan untuk makan di restoran sudah menjadi bagian dari aktivitas 

sosial masyarakat. Berdasarkan gaya hidup masyarakat saat ini, dapat 

dikatakan bahwa pembangunan sebuah bisnis restoran merupakan 

kesempatan yang menguntungkan. 

Berdasarkan Badan Pusat Statistik Indonesia, DKI Jakarta memiliki 

laju pertumbuhan restoran yang sangat stabil setiap tahunnya dan hal ini 

dapat dilihat pada Tabel 1. 
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TABEL 1 
Laju Pertumbuhan PDRB Usaha Penyedia Makanan dan Minuman 
Restoran di DKI Jakarta Pada Tahun 2017-2018 (Persen) 

No Kota 
Tahun 

2017 2018 

1 Jakarta Barat 5,47 5,65 

2 Jakarta Selatan 4,31 5,04 

3 Jakarta Timur 4,48 4,58 

4 Jakarta Utara 5,13 5,38 

5 Jakarta Pusat 4,71 5,40 
 Sumber: Badan Pusat Statistik Jakarta (2019)  

Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat bahwa Jakarta Barat merupakan 

lokasi dengan jumlah pertumbuhan PDRB restoran paling tinggi dan pada 

Tabel 2 dapat dilihat bahwa Kembangan merupakan kecamatan dengan 

jumlah restoran paling banyak di Jakarta Barat. 

TABEL 2 
Jumlah Restoran Per Kecamatan Jakarta Barat Pada Tahun 2018 

No Kecamatan Jumlah Restoran 
1 Kembangan 1500  

2 Kebon Jeruk 630 

3 Palmerah 493  

4 Grogol Petamburan 932 

5 Tambora 66 

6 Taman Sari 36 

7 Cengkareng 1000 

8 Kalideres 291 

Total 4.948 
Sumber: Badan Pusat Statistik Jakarta Barat (2019) 

Berdasarkan Tabel 2, jumlah restoran yang paling tinggi di 

Kembangan dapat menandakan bahwa jumlah permintaan terus bertambah 

dan dapat dikatakan bahwa Kembangan merupakan lokasi yang strategis 

untuk pembangunan usaha restoran. Kembangan memiliki beragam daya 

tarik salah satunya adalah pusat perbelanjaan yang terbaru, yaitu Lippo Mall 
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Puri. Lippo Mall Puri memiliki luas area ritel sebesar 130.000m2 dan 

meskipun pendatang baru, Lippo Mall Puri memiliki total pengunjung yang 

terus meningkat hingga meraih total 24.000.000 pengunjung pada tahun 

2018 (Lippo Mall Puri, 2019). Kemudian, Lippo Mall Puri memiliki total 

213 restoran namun belum banyak restoran yang menyajikan hidangan 

sehat sedangkan Kementerian Kesehatan mengungkapkan bahwa tren 

konsumsi makanan dan minuman sehat terus meningkat saat ini. 

Berdasarkan Riset Pasar Global dan Wawasan Pasar, terdapat tiga dari 

empat atau sebesar 75% masyarakat perkotaan ingin memiliki pola makan 

yang lebih sehat. Menurut Kementerian Kesehatan (2019), pola makan 

sehat berarti memilih jenis makanan bernutrisi bagi tubuh dan 

mengonsumsinya secara rutin sesuai dengan jumlah Angka Kecukupan Gizi 

harian berdasarkan usia, jenis kelamin, tinggi dan berat badan serta seberapa 

aktif tubuh beraktifitas. Angka Kecukupan Gizi harian yang dianjurkan oleh 

Kementerian Kesehatan terdapat dalam Peraturan Menteri Kesehatan 

Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 dan dapat dilihat pada Lampiran 

I. Nutrisi dan gizi seimbang didapatkan melalui konsumsi protein tinggi, 

lemak baik, karbohidrat kompleks, buah dan sayur. protein berperan sebagai 

fondasi utama tubuh dalam membentuk otot, kulit, hormon dan hampir 

semua sel dan jaringan pada sistem organ tubuh. Kemudian terdapat dua 

jenis lemak baik untuk tubuh, yaitu lemak tak jenuh tunggal dan lemak tak 

jenuh ganda seperti asam lemak omega-3 yang baik untuk meningkatkan 

kadar kolesterol baik (HDL) darah dan menurunkan risiko penyakit dan 

stroke. Selanjutnya, terdapat dua jenis karbohidrat yaitu karbohidrat 
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sederhana dan karbohidrat kompleks dan yang disarankan untuk 

dikonsumsi adalah karbohidrat kompleks. Karbohidrat kompleks 

merupakan sumber energi untuk tubuh dan mengandung vitamin, mineral 

dan serat. Kemudian konsumsi buah dan sayur sangat diperlukan karena 

kandungan vitamin, mineral dan serat yang bermanfaat bagi tubuh. 

Berdasarkan pola makan sehat dari Kementerian Kesehatan Indonesia, 

maka akan dibangun sebuah restoran sehat yang akan dinamakan Fresh Start 

yang mengolah seluruh komponen nutrisi yang diperlukan bagi tubuh dalam 

bentuk produk salad, cold pressed juice, gelato dan sorbet. Didalam sebuah 

salad Fresh Start, terdapat pilihan sayur, buah, karbohidrat kompleks, 

protein tinggi, homemade dressing dan topping yang mengandung nutrisi 

dan gizi yang diperlukan bagi tubuh. Fresh Start akan mengolah salad lebih 

menarik untuk dikonsumsi dengan cara memberikan kesempatan bagi 

konsumen untuk membuat kreasi salad sendiri menjadi salad buah, salad 

sayur atau kombinasi antara salad sayur dan salad buah sesuai dengan 

selera. Selain itu, konsumen juga dapat memilih menu signature yang 

ditawarkan oleh Fresh Start dengan cita rasa Indonesia hingga ke Barat. 

Kreasi salad atau menu signature yang dipilih dapat dihidangkan dalam 

bentuk salad bowl, salad wrap, atau salad on toast sesuai dengan pilihan. 

Kemudian, Fresh Start menyediakan aneka varian cold pressed juice 

sebagai pendamping makanan atau untuk konsumen yang menginginkan 

asupan nutrisi dari buah dan sayur secara lebih praktis. Berbeda dari jus 

biasa, cold pressed juice dihasilkan dengan menggunakan hydraulic press 

yang dapat mengekstraksi buah dan sayur secara maksimum. Tidak ada 
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panas yang timbul dan oksigen yang terdapat selama proses ekstraksi 

sehingga seluruh nutrisi akan tetap terjaga. Fresh Start memiliki berbagai 

macam varian cold pressed juice yang tidak menggunakan pengawet dan 

penambah rasa pemanis seperti bottled juice biasa. Selain menyediakan cold 

pressed juice, Fresh Start juga menyediakan varian kopi organik, teh 

organik dan air mineral. Kemudian, Fresh Start menyediakan frozen dessert 

berupa gelato dan sorbet yang dapat dijadikan sebagai hidangan penutup 

yang lebih sehat dari es krim biasa. Fresh Start menyediakan gelato dan 

sorbet yang terbuat dari buah dan sayur dengan varian rasa manis dan segar. 

Pada umumnya, gelato memiliki kandungan butterfat dan krim yang lebih 

rendah dari es krim dan menggunakan susu sebagai bahan utamanya 

sehingga gelato memiliki kandungan gula, lemak dan kalori lebih rendah 

daripada es krim. Gelato diproses secara lebih lambat dan mengandung 

sedikit udara sehingga gelato berbentuk lebih padat, lembut dan memiliki 

rasa yang lebih kuat daripada es krim. Berbeda dengan gelato, sorbet tidak 

menggunakan campuran susu sama sekali, sehingga bisa dijadikan pilihan 

hidangan penutup bagi konsumen yang menginginkan asupan kalori yang 

lebih rendah. 

 

 

 

 

 

 



	

	 6 

B. Tujuan Studi Kelayakan 

Studi kelayakan bisnis adalah kegiatan yang mempelajari secara 

mendalam tentang suatu kegiatan atau usaha yang dijalankan dalam rangka 

menentukan layak atau tidaknya suatu kegiatan atau usaha dijalankan 

sehingga entrepreneur tidak perlu membuang-buang waktu, tenaga dan 

biaya untuk suatu kegiatan atau usaha yang tidak layak (Tallo, 2007, h. 23). 

Adapun tujuan studi kelayakan bisnis Fresh Start ini terbagi 

menjadi dua, yaitu tujuan utama (major objectives) dan sub tujuan (minor 

objectives). 

1. Tujuan Utama (Major Objectives) 

a. Mengetahui layak atau tidaknya usaha ini dijalankan dengan 

menganalisa aspek pasar dan pemasaran, aspek operasional, aspek 

organisasi dan sumber daya manusia serta aspek keuangan.  

b. Membuat proyeksi kelangsungan usaha untuk meminimalisir 

kemungkinan terjadinya hambatan dan risiko dimasa depan.  

c. Merancang sistem pekerjaan yang baik dan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan Indonesia. 

2. Sub Tujuan (Minor Objectives) 

a. Mendirikan restoran yang mendukung pola makan sehat konsumen 

dengan konsep yang unik dan menarik.  

b. Menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat lokal. 

c. Meningkatkan pendapatan daerah melalui pembayaran pajak.  
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C. Metodologi  

Dalam studi kelayakan bisnis Fresh Start diperlukan data yang 

mendukung untuk menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa bisnis layak 

dijalankan atau tidak. Pengumpulan data untuk studi kelayakan bisnis ini 

ada beberapa metode yaitu sebagai berikut: 

1. Data Primer 

Menurut Sekaran & Bougie (2019, h. 38), data primer adalah informasi 

yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dengan menggunakan 

instrumen penelitian seperti survei, wawancara, focus group dan 

observasi. Adapun metode pengumpulan data primer pada studi 

kelayakan bisnis Fresh Start, yaitu: 

a. Kuesioner  

Menurut Sekaran & Bougie (2019, h. 38), kuesioner adalah 

kumpulan pertanyaan yang disusun dan diberikan kepada responden 

untuk dijawab secara tertulis dan biasanya disertai pilihan-pilihan 

jawaban. Terdapat dua jenis responden, yaitu personally 

administered questionnaires dan mail and electronic questionnaires 

(Sekaran & Bougie, 2019, h. 143) 

1) Personally Administered Questionnaires 

Kuesioner yang disebar secara langsung oleh peneliti kepada 

responden dan dapat langsung dikumpulkan dalam jangka waktu 

relatif pendek. 
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2) Mail & Electronic Questionnaires 

Kuesioner yang digunakan jika responden mencakup wilayah 

geografis yang luas dan penyebarannya dilakukan dengan 

berbagai jenis media, seperti pos, email dan lain-lain. 

Menurut Sekaran & Bougie (2019 h. 237), sampel adalah bagian dari 

populasi yang terdiri dari beberapa anggota populasi tersebut. 

Dengan kata lain hanya elemen dari populasi yang membentuk 

sampel. Menurut Sekaran & Bougie (2019, h. 240), terdapat 

beberapa teknik pengumpulan sampel, yaitu: 

1) Probability Sampling  

Menurut Sekaran & Bougie (2019, h. 242), probability sampling 

digunakan saat elemen dalam suatu populasi sudah diketahui dan 

setiap anggota memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih 

sebagai sampel. Metode dalam teknik penentuan sampel adalah 

sebagai berikut: 

a) Simple Random Sampling 

Simple random sampling digunakan saat jumlah elemen 

dalam populasi telah diketahui dan setiap elemen memiliki 

kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel 

(Sekaran & Bougie, 2019, h. 242). 

b) Systematic Sampling 

Systematic sampling dilakukan dengan cara memilih elemen 

dari populasi secara acak antara 1 dan n, kemudian dipilih 
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elemen berikutnya dengan jarak yang sama (Sekaran & 

Bougie, 2019, h. 243). 

c) Stratified Random Sampling  

Stratified random sampling merupakan metode yang 

mencangkup proses stratifikasi yang kemudian diikuti oleh 

pemilihan acak sampel-sampel dari setiap strata yang ada 

(Sekaran & Bougie, 2019, h. 244). 

d) Cluster Sampling 

Cluster sampling adalah penentuan sampel yang dilakukan 

dengan cara membagi target populasi menjadi kelompok-

kelompok sampel dimana setiap kelompok memiliki 

karakteristik yang sama (Sekaran & Bougie, 2019, h. 246). 

2) Non-probability Sampling 

Menurut Sekaran & Bougie (2019, h. 247), non-probability 

sampling digunakan saat jumlah elemen dalam suatu populasi 

tidak diketahui jumlahnya secara pasti, sehingga setiap anggota 

tidak memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi sampel. 

Terdapat dua metode dalam teknik penentuan sampel ini yaitu 

sebagai berikut: 

a) Convenience Sampling 

Convenience sampling dilakukan dengan cara memilih 

sampel secara bebas dalam suatu populasi untuk 

mendapatkan data yang diingankan dengan cepat dan mudah 

(Sekaran & Bougie, 2019, h. 247). 
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b) Purposive Sampling 

Purposive sampling membatasi sampelnya dengan cara 

memilih orang-orang tertentu yang memiliki informasi yang 

dibutuhkan untuk dapat mencapai tujuan penelitian (Sekaran 

& Bougie, 2019, h. 248). 

Jenis kuesioner yang akan digunakan oleh Fresh Start adalah 

personally administrated questionnaire dengan teknik pengumpulan 

sampel probability sampling dengan metode simple random 

sampling. Kemudian, jumlah indikator harus dikalikan lima untuk 

dapat melakukan pengukuran sampel yang valid dan reliable (Hair 

et al., 2014, h. 100). Jadi jumlah kuesioner yang harus disebarkan 

oleh Fresh Start dengan jumlah indikator 35 pertanyaan adalah 

sebanyak 175 kuesioner.  

b. Observasi 

Menurut Sekaran & Bougie (2019, h. 127), observasi merupakan 

kegiatan yang mengamati, merekam, menganalisa dan 

menginterpretasikan tingkah laku, perbuatan atau peristiwa. Dalam 

penelitian ini, peneliti akan melakukan observasi untuk 

mendapatkan data mengenai lingkungan sekitar potensi 

pembangunan Fresh Start.  

2. Data Sekunder 

Menurut Sekaran & Bougie (2019, h. 37), data sekunder adalah data 

yang diperoleh peneliti dari data yang sudah tersedia. Data sekunder 

yang dipakai dalam studi kelayakan bisnis Fresh Start diperoleh dari 
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Badan Pusat Statistik (BPS), Undang-Undang, buku, e-book, jurnal, 

artikel dan internet. 

3. Uji Validitas dan Uji Realibilitas 

Menurut Sekaran & Bougie (2019, h. 220), uji validitas digunakan untuk 

mengukur apakah instrumen yang dikembangkan dapat digunakan 

sesuai batas standar yang ada. Kemudian, menurut Sekaran dan Bougie 

(2019, h. 223), uji realibilitas digunakan untuk pengukuran yang 

mengindikasikan bahwa tidak ada bias (error free) dan memastikan 

pengukuran tetap konsisten berdasarkan waktu dan instrumen. 

 

D. Tinjauan Konseptual Mengenai Bisnis Terkait 

1. Pengertian Restoran  

Menurut Hayes, Ninemeier & Miller (2016, h. 2), restoran 

adalah bangunan yang dikelola secara komersial yang 

menyelenggarakan pelayanan penjualan makanan dan minuman kepada 

konsumen. Selain untuk mendapatkan keuntungan, restoran memiliki 

tujuan untuk memberikan kepuasan layanan serta pemenuhan 

kebutuhan konsumen. 

2. Sejarah Restoran  

Menurut Walker (2014, h. 5), sejarah restoran bermula sejak 

abad 18, tahun 1765. Boillons merupakan restoran pertama yang 

didirikan oleh Monsieur Boulanger. Restoran ini menjual sup yang 

disebut restorantes (restoratives), yang merupakan asal mula kata 

“restoran”. Boulanger percaya bahwa sup yang dijual dapat dijadikan 
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obat untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit, namun secara 

hukum pada saat itu hanya hotel yang boleh menyajikan makanan. Pada 

tahun 1767, Boulanger membuat sup yang terdiri dari kaki domba dalam 

saus putih (white sauce) untuk menantang monopoli tersebut. Serikat 

tersebut mengajukan gugatan hukum kepada Boulanger, tetapi ia 

memenangkan gugatan tersebut dan membuka restoran bernama Le 

Champ d’Oseau. Kemudian, pada tahun 1782 seorang pria bernama 

Antoine Beauviller membuka restoran yang diberi nama Gran Tavern 

De Lodres yang dibuka di Rue de Richeleliu. Tiga tahun kemudian, Aux 

Trois Freres Provencaux dibuka berdekatan dengan Palais-Royal. 

Dampak dari Revolusi Perancis pada tahun 1974 mengakibatkan banyak 

juru masak kehilangan pekerjaan sehingga beberapa dari mereka 

merantau ke negara bagian Eropa dan Amerika, namun juga tidak 

sedikit yang memilih untuk tinggal di Perancis dan kembali membuka 

restoran.  

 Istilah “restaurant” dikenal di Amerika semenjak tahun 

1974 dari tokoh yang bernama Jean-Baptiste Gilbert Paypalt. Paypalat 

membuka restoran Perancis pertama di Boston yang bernama Julian’s 

Restaurator. Restoran ini menyediakan truffles, cheese fondue dan soup. 

Restoran ini memberikan pengaruh yang cukup kuat dalam gaya 

memasak orang Amerika. Kemudian, Delmico’s merupakan restoran 

Amerika pertama yang didirikan pada tahun 1827 di New York. 

Restoran ini dikelola hingga empat generasi mulai dari tahun 1827 

hingga 1923 sampai akhirnya mengalami kebangkrutan dengan pemilik 
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barunya di tahun 1987. Seiring dengan perkembangan family 

restaurant, nama Delmico’s semakin memudar dan menjadi sejarah. 

3. Tipe – Tipe Restoran 

Menurut Wade (2006, h. 16-17), restoran dapat dikategorikan dalam 

beberapa tipe berikut:  

a. Quick Service Restaurant 

Restoran dengan tipe ini menyajikan makanan dengan cepat dan 

harga terjangkau. Menunya terbatas dan dapurnya dirancang untuk 

menghasilkan volume yang tinggi dalam jangka waktu singkat. 

Pelanggan mengharapkan layanan yang cepat dengan harga rendah 

dan konsistensi.  

b. Casual Restaurant 

Restoran ini merupakan full service restaurant dan tamu yang 

datang berpakaian santai atau casual. Menu yang ditawarkan cukup 

sederhana dan harganya terjangkau. 

c. Buffet  

Restoran ini berkemampuan untuk melayani tamu dengan kapasitas 

yang banyak. Restoran ini menyediakan makanan yang bervariasi 

dalam waktu yang sama. Harga untuk makan di restoran ini berkisar 

dari terjangkau hingga mahal.  

d. Fine Dining  

Restoran ini diperuntukkan bagi tamu dengan status ekonomi 

menengah keatas karena fine dining menyajikan makanan dengan 

harga yang cukup tinggi dan sesuai dengan kualitas makanan yang 
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disajikan, presentasi makanan, layanan, suasana dan pengalaman 

yang ditawarkan dari restoran. 

e. Family Type Restaurant 

Restoran sederhana yang disediakan terutama untuk tamu-tamu 

keluarga atau rombongan dengan harga makanan dan minuman yang 

tidak mahal.  

4. Jenis Pelayanan Restoran 

Ada beberapa jenis pelayanan restoran dalam melayani tamu yang 

tergantung pada target pasar yang dituju. Menurut Chon & Maier (2010, 

h. 196), jenis-jenis pelayanan restoran adalah sebagai berikut: 

a. Table Service 

Tipe layanan ini lebih diperuntukkan untuk target pasar menengah 

keatas. Tamu akan dipersilahkan duduk oleh host atau hostess dan 

kemudian tamu dapat memesan makanan dan minuman kepada 

waiter/ess dan hidangan akan dihidangkan diatas meja.  

b. Buffet Service 

Buffet service diperuntukkan untuk target pasar menengah hingga 

menengah kebawah dan juga untuk keluarga. Buffet service 

menyediakan makanan dan minuman diatas buffet table dan tamu 

dapat mengambil makanan dan minuman diatas meja itu.  

c. Banquet Table Service 

Tipe layanan ini seringkali ditemukan dalam acara dengan jumlah 

grup yang besar seperti acara special atau konvensi. Tipe layanan ini 

sangat mirip dengan table service dimana waiter/ess membawa 
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makanan dan minuman keatas meja, tetapi tipe layanan ini lebih 

rumit karena makanan dimasak di dapur utama, kemudian baru 

dibawa dalam jumlah besar ke area acara. 

d. Cafeteria Service 

Tipe layanan ini ditargetkan untuk kelas menengah kebawah dan 

institusi. Cafeteria service dapat ditemukan di sekolah, kantor dan 

pabrik. Makanan dan minuman diambil dan dibawa ke meja makan 

oleh tamu sendiri.  

e. Family-Style Service 

Family-Style Service merupakan tipe layanan yang menyajikan 

berbagai macam makanan keatas meja makan, dan makanan akan 

dibagikan keseluruh anggota keluarga seperti jamuan makan malam 

keluarga yang tradisional. 

f. Room Service 

Room Service dihubungkan dengan hotel, dimana tamu dapat 

memesan makanan dan minuman dari menu dan kemudian 

diantarkan ke kamar tamu tersebut. 

g. Quick Counter Service 

Tipe layanan ini dilakukan dengan cepat, dimana tamu memesan, 

membayar, menunggu, dan mengambil makanan di counter, 

kemudian makanan dibawa ke meja makan.  

h. Traditional Counter Service 

Tipe layanan dengan pemesanan dan penerimaan makanan lebih 

cepat daripada yang biasa ditemukan di table service. Tamu yang 
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tidak menginginkan untuk duduk di meja makan dapat duduk 

ditempat duduk yang disediakan di counter dan menunggu server 

untuk melayaninya.    

i. Take Out Service 

Tipe layanan ini dapat ditemukan di restoran dengan tipe layanan 

table service dan memungkinkan tamu untuk membawa makanan 

yang dipesan keluar dari restoran.  

j. Delivery Service 

Delivery Service merupakan jasa untuk mengantarkan makanan ke 

tempat tujuan yang diinginkan pelanggan.  

k. Carhop Service 

Tipe layanan ini bisa disebut sebagai drive-in, dimana layanan ini 

memungkinkan tamu untuk memperoleh makanan dan minuman 

didalam mobilnya.  

l. Drive Through Service 

Tipe layanan ini merupakan pengembangan dari layanan carhop 

service yang memungkinkan tamu untuk dapat memesan, membayar 

dan mengambil pesanan dari dalam mobilnya.  

5. Pola Makan Sehat  

Menurut Kementerian Kesehatan Indonesia (2019), Pola makan sehat 

berarti memilih jenis makanan bernutrisi bagi tubuh dan 

mengonsumsinya secara rutin sesuai dengan jumlah Angka Kecukupan 

Gizi harian yang dianjurkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan 
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Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019. Nutrisi yang diperlukan 

bagi tubuh adalah sebagai berikut: 

a. Protein  

Protein tinggi diperlukan untuk kulit, pembentukan otot, hormon dan 

hampir seluruh sel yang membentuk jaringan tubuh. 

b. Lemak baik 

Lemak baik diperlukan untuk meningkatkan kadar kolesterol baik 

(HDL) dan menurunkan risiko penyakit jantung serta stroke.  

c. Karbohidrat Kompleks 

Terdapat dua jenis karbohidrat, yaitu karbohidrat sederhana dan 

karbohidrat kompleks dan yang disarankan untuk dikonsumsi adalah 

karbohidrat kompleks karena mengandung lebih banyak serat, 

mineral dan vitamin bagi tubuh. 

d. Perbanyak buah dan sayur 

Memperbanyak konsumsi buah dan sayur utuh sangat dianjurkan 

karena mengandung vitamin, mineral dan serat yang bernutrisi. 

6. Salad  

Salad merupakan jenis makanan yang terdiri dari campuran sayur-

sayuran hijau dan buah-buahan yang disiram dengan berbagai bumbu 

dan saus. Salad berasal dari bahasa Latin yaitu herba salata atau salted 

herbs yang secara harafiah diartikan sebagai sayuran yang diberi garam 

(Garlough & Campbell, 2006, h. 164). Salad dapat diklasifikasikan 

dalam tiga tipe berikut:  
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a. Simple  

Simple salad lebih ringan dalam komposisinya dan terdiri dari satu 

atau lebih greens, fruits, pasta dan grains tetapi tidak 

dikombinasikan dengan yang lain. Tipe salad ini memiliki dressing 

yang terbuat dari vinaigrette dan umumnya dihidangkan sebagai 

entrée. Contoh simple salad adalah coleslaw, macaroni salad, 

spinach salad, dll.  

b. Complex atau Mix  

Salad ini lebih beragam daripada simple salad karena komposisinya 

lebih banyak yaitu, sayuran mentah maupun matang, buah-buahan, 

daging dan seafood. Dressing untuk salad ini lebih kuat aromanya 

karena terdiri dari berbagai macam bahan. Salad ini disajikan 

sebagai hidangan pembuka, accompaniments atau dessert. Contoh 

complex/mix salad adalah seafood salad, grilled marinated 

vegetables dan fruit plate with yoghurt dressing.  

c. Combination  

Bahan-bahan salad ini tidak disatukan secara langsung, tetapi 

dibumbui secara terpisah sebelum disatukan dalam satu piring. Tipe 

salad ini seringkali disajikan sebagai makanan utama atau main 

course. Contoh combination salad adalah chef’s salad, pasta 

primavera dan boiled chicken and macademia nut salad in 

pineapple wedges.  

 

 



	

	 19 

7. Jus 

Jus merupakan cairan yang diekstraksi dari buah atau sayuran dan 

sangat baik untuk tubuh. Jus mengandung vitamin, mineral enzim, 

karbohidrat, klorofil dan nutrisi yang tidak terhitung banyaknya 

(Savona, 2003, h. 10). Nutrisi-nutrisi yang terkandung dari sari buah dan 

sayur dapat meningkatkan kebugaran, kesehatan dan daya tahun tubuh. 

Selain itu, konsumsi jus juga dapat melindungi tubuh dari penyakit yang 

berbahaya seperti kanker. Jus kaya akan antioksidan dan nutrisi seperti 

vitamin A, C, dan E dan sangat berkontribusi untuk mencegah kanker, 

penyakit jantung dan penuaan. Selain itu, konsumsi jus dapat 

membersihkan tubuh dari racun-racun berbahaya. 

8. Cold Pressed Juice 

Jus pada umumnya diekstraksi dengan centrifugal extractor yang 

mengekstraksi buah dan sayur dengan besi yang berputar sangat 

kencang dan terdapat filter dibawahnya sehingga dapat memisahkan sari 

buah dan sayur dari dagingnya. Centrifugal extractor bekerja dengan 

kecepatan sangat kencang sehingga menghasilkan panas yang dapat 

menghancurkan enzim-enzim didalam buah dan sayur. Panas dari 

tekanan juga membuat nutrisi teroksidasi sehingga nutrisi yang terdapat 

didalam jus biasa berbeda dengan jus yang dihasilkan dari metode cold 

pressed juicer. Berbeda dari jus pada umumnya, cold pressed juice 

dihasilkan dengan menggunakan hydraulic press yang dapat 

mengekstraksi buah dan sayur secara maksimum. Tidak ada panas yang 
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timbul dan oksigen yang terdapat selama proses sehingga nutrisi tetap 

terjaga dan dapat membuat rasa kenyang lebih lama. 

9. Gelato  

Gelato dalam bahasa Italia berarti frozen atau beku. Gelato dikenal 

sebagai es krim bagi orang Italia, namun gelato berbeda dari es krim ala 

Amerika pada umumnya. Takaran butterfat yang terdapat dalam gelato 

lebih sedikit daripada es krim, yaitu sekitar 4% hingga 8% sehingga 

kalorinya lebih rendah dari es krim. Kemudian, bahan utama gelato 

adalah susu bukanlah krim dan gelato mengandung udara yang lebih 

sedikit daripada es krim karena proses pembuatan yang lebih cepat. 

Elemen-elemen ini membuat gelato lebih padat, lembut, memiliki rasa 

yang lebih intens dan kuat serta memiliki kalori yang lebih rendah 

(Davis & Tropeano, 2018, h. 11). 

10. Sorbet 

Menurut Migoya (2008, h. 70-71), sorbet merupakan bagian dari frozen 

dessert yang berbahan dasar buah dan sayuran. Gula yang terkandung 

dalam sorbet bergantung dari hasil dan rasa yang diinginkan serta 

tingkat kemanisan dari bahan utamanya sendiri. Asam yang biasanya 

berasal dari jus lemon ditambahkan untuk memperkuat rasa dan 

mengontrol tingkat kemanisan. Terdapat formula untuk dapat 

menghasilkan sorbet yang baik. Sorbet harus mengandung 40% sampai 

60% buah manis seperti stroberi, manga, raspberry atau buah lain yang 

dapat dijadikan puree dan 25% sampai 40% buah asam seperti citrus 

dan passion fruit.  
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11. Aplikasi Konsep  

Studi kelayakan bisnis ini akan membangun quick service restaurant 

yang menawarkan makanan dan minuman sehat untuk memenuhi pola 

makan sehat masyarakat dengan jenis pelayanan quick counter service 

dimana tamu dapat pergi ke counter Fresh Start dan memilih makanan 

dan minuman yang ingin dikonsumsi. . Fresh Start memiliki variasi 

menu yaitu salad, cold pressed juice, gelato dan sorbet. Konsumen 

bebas memilih aneka sayur, buah, karbohidrat, protein, homemade 

dressing dan topping dapat dikombinasikan untuk dapat membuat kreasi 

salad dalam bentuk salad bowl, salad wrap atau salad on toast sesuai 

selera. Kreasi salad yang dapat dibuat oleh tamu disebut dengan menu 

create your own salad. Selain itu, tamu juga dapat memilih menu 

signature salad yang disediakan oleh Fresh Start. Kemudian, terdapat 

varian rasa cold pressed juice yang praktis dikonsumsi dan mengandung 

nutrisi yang tinggi dari buah dan sayur segar pilihan serta membuat rasa 

kenyang lebih lama. Selain cold pressed juice, terdapat varian kopi 

organik, teh organik dan air mineral yang juga disediakan oleh Fresh 

Start. Tamu juga dapat memilih varian rasa gelato dan sorbet sesuai 

selera. Setelah memilih produk yang diinginkan, tamu dapat melakukan 

pembayaran dan pengambilan produk, semua ini juga dilakukan di 

counter, kemudian tamu dapat membawanya ke meja makan. Bagi tamu 

yang ingin membawa pesanan keluar dari restoran, tamu dapat 

menginformasikan saat melakukan pemesanan di counter karena Fresh 

Start juga memiliki take out service.  
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 Fresh Start akan dibangun dengan nuansa alami yang didominasi 

warna putih, hijau dan kayu. Dinding yang berwarna putih akan 

dipadukan dengan jendela kaca berukuran besar yang membuat cahaya 

matahari masuk dan menjadi sumber pencahayaan alami di restoran. 

Kemudian, sentuhan tanaman hijau turut hadir dan dikombinasikan 

dengan interior restoran sehingga menciptakan kesan yang alami, 

bersih, rapih dan nyaman.  


