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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Gagasan Awal 

Salah satu sektor yang memberikan kontribusi yang besar kepada 

suatu ekonomi negara adalah sektor pariwisata (Travel Kompas, 2014), hal 

ini juga berlaku pada Indonesia, dapat dilihat pada perkembangan devisa 

negara yang diperoleh dari sektor pariwisata antara tahun 2016 sebanyak 

USD 13,6 (milyar) menjadi USD 15 (milyar) pada tahun 2017, dan pada 

tahun 2018 sebanyak USD 16,1 (milyar). Dari data tersebut dapat dikatakan 

bahwa setiap tahunnya devisa negara yang berasal dari sektor pariwisata 

mengalami peningkatan (Katadata, 2019).  

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 10 

Tahun 2009 Pasal 1, Pariwisata merupakan berbagai macam kegiatan wisata 

dan di dukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh 

masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Sedangkan 

Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait 

dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan 

kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata. Salah satu bagian 

dari industri pariwisata adalah jasa penyedia makanan dan minuman. 

Dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 11 

Tahun 2014 Usaha Restoran adalah usaha penyediaan jasa makanan dan 

minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses 

pembuatan, penyimpanan dan penyajian di suatu tempat tetap yang tidak 

berpindah-pindah dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.  



 

2 
 

TABEL 1  

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) DKI Jakarta Atas Harga 

Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah), 2014-2018 

Lapangan usaha 2014 2015 2016 2017 2018 

Pertanian, 

Kehutanan, dan 

Perikanan 

1.359,951 1.375,42 1.387,53 1.391,53 1.394,39 

Pertambangan dan 

Penggalian 

4.540,96 5.043,04 5.181,43 5.746,50 6.591,83 

Industri 

Pengolahan 

239.229,10 274.513,85 290.775,89 317.549,43 341.719,79 

Pengadaan Listrik 

dan Gas 

5.687,25 6.198,60 6.345,69 7.449,25 9.119,71 

Pengadaan Air, 

Pengelolaan 

Sampah, Limbah 

dan Daur Ulang 

702,53 757,21 798,27 838,07 923,92 

Konstruksi 235.090,03 261.158,15 270.388,05 291.528,36 314.631,04 

Perdagangan Besar 

dan Eceran; 

Reparasi Mobil 

dan Sepeda 

Motor 

304.598,49 330.139,95 358.462,74 394.563,51 440.072,59 

Transportasi dan 

Pergudangan 

54.864,15 66.171,64 76.598,60 85.669,28 94.142,44 

Penyediaan 

Akomodasi dan 

Makan Minum 

91.226,28 101.861,24 108.895,79 116.568,31 124.334,94 

Informasi dan 

Komunikasi 

128.657,25 128.657,25 156.864,25 180.743,71 204.640,32 

Jasa Keuangan dan 

Asuransi/ 

177.838,93 205.465,43 228.374,14 251.595,02 266.702,56 

Real Estat 111.671,97 125.053,41 133.854,88 145.709,48 157.411,86 

Jasa Perusahaan 122.924,32 141.772,60 160.303,46 187.465,87 214.597,42 

Administrasi 

Pemerintahan, 

Pertahanan dan 

Jaminan Sosial 

Wajib 

101.058,72 114.109,57 123.168,68 122.371,3 143.324,06 

Jasa Pendidikan 92.766,40 109.807,94 120.598,76 124.011,88 132.950,59 

Jasa Kesehatan dan 

Kegiatan Sosial 

28.737,54 32.675,67 36.606,20 39.956,27 44.195,41 

Jasa lainnya 61.003,91 70.705,29 79.870,95 91.545,59 101.689,80 

PDRB 1.762.315,7

9 

1.989.088,7

5 

2159.073,6

2 

2.365.363,3

0 

2.599.173,7

5 

Sumber: Badan Pusat Statistik DKI Jakarta (2019)  

 

Dari data yang diperoleh dari data diatas, dapat disimpulkan bahwa 

industri pariwisata di Indonesia pada bagian Penyediaan Akomodasi dan 

Makan Minum memiliki kenaikan tiap tahunnya pada PDRB, oleh karena 

itu dapat disimpulkan bahwa terdapat perkembangan pada industri makanan 

dan minuman.  
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TABEL 2 

Laju Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Penyediaan Makan 

Minum DKI Jakarta Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan 

Usaha (persen), 2014-2018  

No. Lapangan 

Usaha 

2014 2015 2016 2017 2018 

1 Penyediaan 

Makan 

Minum  

4,96 6,16 6,81 5,55 5,72 

Sumber: Hasil Olahan Data dari Badan Pusat Statistik DKI Jakarta (2019) 

Pada tabel 2, dapat dilihat bahwa sektor penyediaan makanan dan 

minum mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dapat dilihat pada PDRB 

2014, sektor ini mengalami peningkatan 4,96% menuju tahun 2015, pada 

tahun 2015 mengalami peningkatan 6,16% menuju tahun 2016, pada tahun 

2016 mengalami peningkatan 6,81% menuju tahun 2017, lalu pada tahun 

2017 mengalami peningkatan 5,72% menuju tahun 2018, dari data tersebut 

dapat disimpulkan bahwa setiap tahunnya sektor penyedia makanan dan 

minum mengalami perkembangan dari tahun sebelumnya.  

Pada tabel 3, dapat dilihat bahwa jumlah penduduk di DKI Jakarta 

selalu meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2010, penduduk DKI Jakarta 

berjumlah 9.604.406 dan mengalami laju pertumbuhan sebesar 1,09 

menjadi 10.075.310 penduduk, sedangkan pada tahun 2014, mengalami laju 

pertumbuhan sebesar 1,02 dengan jumlah penduduk pada tahun 2015 

berjumlah 10.177.924.  Berdasarkan proyeksi jumlah kependudukan DKI 

Jakarta pada tahun 2010-2035 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik, 

jumlah penduduk akan selalu mengalami peningkatan hingga pada tahun 

2035. Penulis mengambil lokasi Jakarta Utara sebagai pembangunan 

restoran.   
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TABEL 3 

Jumlah  Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut 

Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta 2010, 2014, dan 2015 

 

No. 

 

Kabupaten/ 

Kota 

Jumlah Penduduk (Ribu) Laju 

Pertumbuhan 

Penduduk Per 

Tahun 

2010 2014 2015 2010-

2014 

2014-

2015 

1 Kepulauan 

Seribu 

21.414 23.011 23.340 1,74 1,43 

2 Jakarta Selatan 2.071.628 2.164.070 2.185.711 1,08 1,00 

3 Jakarta Timur 2.705.818 2.817.994 2.843.816 1,00 0,92 

4 Jakarta Pusat 895.371 910.381 914.182 0,42 0,42 

5 Jakarta Barat 2.292.997 2.430.410 2.463.560 1,45 1,36 

6 Jakarta 

Utara 

1.653.178 1.729.444 1.747.315 1,11 1,03 

7 DKI Jakarta 9.640.406 10.075.310 10.177.924 1,09 1,02 

  Sumber: BPS Provinsi Jakarta (2019) 

Pada tabel 4, dapat diketahui bahwa quick bites merupakan tipe restoran 

yang memiliki jumlah terbanyak yaitu sebanyak 1241 restoran atau 

sebanyak 37,09 persen dari total keseluruhan, yang diikuti oleh casual 

dining sebanyak 649 restoran atau sebanyak 19,40%, kafe sebanyak 312 

restoran atau sebanyak 9,32%, toko minuman sebanyak 216 toko atau 

sebesar 6,46%, toko roti sebanyak 148 atau sebesar 4,42%, dessert parlor 

sebanyak 123 toko atau sebesar 3,68%, kios sebanyak 71 toko atau sebesar 

2,12%, diikuti oleh bar sebesar 43 bar atau sebesar 1,29% dan lounge 

sebanyak 22 lounge atau sebesar 0,66%. Dari data tersebut dapat 
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disimpulkan bahwa konsep casual dining masih memiliki peluang untuk 

dibangun. 

TABEL 4 

Tipe Restoran di Jakarta Utara (2019) 

Sumber: Zomato (2019) 

Dari data yang terdapat pada tabel 5, Kelapa Gading merupakan daerah 

yang berada di Jakarta Utara dengan restoran terbanyak pada daerah tersebut 

yaitu sebanyak 1234 restoran atau sebanyak 40,51% sedangkan pada daerah 

Pantai Indah Kapuk (PIK) restoran berjumlah 420 atau sebanyak 13,79% 

dari kedua pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kedua daerah 

tersebut memiliki popularitas untuk dijadikan daerah penjualan makanan 

dan minum. Penulis mengambil daerah PIK sebagai lokasi usaha karena 

No Tipe Restoran Jumlah Persentase (%) 

1 Quick Bites 1241 37,09 

2 Casual Dining 649 19,40 

3 Food Courts 521 15,57 

4 Kafe 312 9,32 

5 Toko Minuman 216 6,46 

6 Toko Roti 148 4,42 

7 Dessert Parlor 123 3,68 

8 Kios 71 2,12 

9 Bar 43 1,29 

10 Lounge 22 0,66 

Total 3346 100 
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daerah tersebut merupakan lokasi usaha makanan dan minuman yang 

terkenal, dan dibandingkan dengan daerah Kelapa Gading, daerah PIK 

memiliki peluang lebih besar untuk membuka usaha restoran. 

TABEL 5  

Jumlah Restoran di Jakarta Utara 

No Daerah Restoran Jumlah Persentase (%) 

1 Kelapa Gading 1272 40,72 

2 Pantai Indah Kapuk (PIK) 431 13,80 

3 Sunter 370 11,84 

4 Pluit 367 11,75 

5 Mangga Dua 168 5,38 

6 Muara Karang 168 5,38 

7 Pademangan 1 0,03 

8 Penjaringan 152 4,87 

9 Ancol 101 3,23 

10 Koja 56 1,79 

11 Tanjung Priuk 38 1,22 

Total 3124 100 

Sumber: Zomato (2019) 

Selain terkenal akan popularitas variasi makanan dan minuman yang 

ada, daerah PIK dekat dengan akses masuk keluar jalan tol, kawasan 

perumahan, sekolah, dan pusat perbelanjaan. Pada daerah PIK, terdapat 

beberapa lokasi yang dapat dijadikan daerah untuk usaha makanan dan 

minum seperti, Ruko Gold Coast, Elang Laut, dan Food Plaza. Penulis 
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memilih Elang Laut sebagai lokasi untuk usaha karena lokasi tersebut dekat 

dengan sekolah dan perkantoran, oleh karena itu dapat mendukung tingkat 

potensi pelanggan yang mencari makan pada tempat ini.  

Pada daerah PIK, terdapat 431 restoran yang menjual masakan dari 

berbagai negara, restoran Chinese mendominasi pasar dengan jumlah 

sebanyak 74 restoran, diikuti dengan Asian sebanyak 65 restoran, Western 

sebanyak 62 restoran, dan pada peringkat kelima adalah masakan Indonesia 

sebanyak 50 restoran, diikuti dengan restoran Jepang sebanyak 42 restoran 

dan diikuti dengan restoran lainnnya (Zomato, 2019). 

Dari data tersebut, dapat dikatakan bahwa restoran Indonesia memiliki 

popularitas yang cukup tinggi dengan berada pada posisi kelima. Penulis 

ingin membuat restoran tradisional khas Indonesia halal dengan masakan 

nusantara yang berasal dari seluruh provinsi di Indonesia.  

Masakan tradisional atau yang biasa sering disebut sebagai kuliner lokal 

adalah produk yang sering dikonsumsi oleh berbagai macam kelompok 

masyarakat dan juga seringkali digunakan pada perayaan dari waktu ke 

waktu dengan menggunakan metode yang sama secara turun temurun dan 

memiliki karakteristik tertentu sehingga memiliki perbedaan dari suatu 

daerah ke daerah lainnya (Guerrero et al., 2009, hal. 225). 

Menurut detikFood (2020), kesadaran masyarakat untuk hidup sehat 

semakin meningkat, yang menyebabkan tren masyarakat dalam memilih 

masyarakat yang lebih sehat meningkat, terlebih lagi apabila masakan 

tersebut merupakan masakan yang sustainable dan lokal yang dimana 
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masakan tersebut berasal dari bahan baku lokal tidak menghasilkan sampah 

masakan yang besar.  

Usaha yang diinginkan merupakan restoran halal dengan masakan 

nusantara dengan menyediakan masakan tradisional yang berasal dari 

seluruh provinsi di Indonesia, dengan demikian para pelanggan yang 

berkeinginan untuk makan makanan yang berasal dari daerah tertentu, tidak 

perlu pergi jauh-jauh untuk memakannya. Usaha Restoran yang ingin dibuat 

memiliki nama “Singgahan Noesantara” nama ini berasal dari dua buah kata 

yaitu singgahan dan noesantara, kata singgahan memiliki arti tempat 

berhenti sementara dan apabila kata tersebut digabungkan dengan kata 

“Noesantara” akan memiliki arti tempat berhentinya seluruh nusantara, 

sesuai dengan yang telah dijelaskan sebelumnya, nama restoran tersebut 

juga dibuat karena restoran ini nantinya akan memiliki masakan yang 

berasal dari seluruh provinsi yang berada di Indonesia. Singgahan 

Noesantara akan memiliki sistem free flow pada nasi dan kerupuk, yang 

membuat para pelanggan dapat menambah nasi dan kerupuk tanpa 

dikenakan biaya. Restoran Singgahan Noesantara akan memiliki perbedaan 

dengan restoran Indonesia lainnya dari sisi dekorasi, alunan musik 

Indonesia, dan pelayanan yang diberikan. Dengan demikian, dengan 

terbentuknya restoran ini, diharapkan masyarakat sekitar yang berada pada 

kawasan restoran ini berada ataupun yang berada diluar wilayah tersebut 

dapat datang pada restoran ini dan mencicipi masakan dari berbagai daerah 

yang berada di Indonesia, dan juga menikmati layanan yang ramah dan 

dekorasi khas nusantara yang berada pada restoran ini.  
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B. Tujuan Studi Kelayakan Bisnis 

Studi Kelayakan Bisnis yang dilakukan akan meneliti secara 

menyeluruh dengan tujuan layak atau tidaknya Singgahan Noesantara untuk 

didirikan dilihat dari aspek-aspek terkait.  

1. Menganalisa seluruh aspek yang berhubungan dengan Singgahan 

Noesantara, aspek-aspek ini meliputi:  

a. Aspek Pasar dan Pemasaran 

Aspek ini menganalisa permintaan, penawaran, segmentasi, target, 

posisi usaha, bauran pemasaran, ekonomi, sosial, hukum, lingkungan 

hidup dan teknologi yang memiliki hubungan dengan Singgahan 

Noesantara.  

b. Aspek Teknis 

Aspek ini menganalisa aktivitas karyawan dan fasilitas yang terdapat 

pada Singgahan Noesantara, perhitungan ruang yang dibutuhkan 

serta teknologi yang akan digunakan dalam mendukung kegiatan 

Singgahan Noesantara. 

c. Aspek Manajemen dan Sumber Daya Manusia 

Menganalisa aspek yang meliputi aspek sumber daya manusia 

(SDM), struktur organisaasi, pelatihan dan pengembangan, dan aspek 

legal pada Singgahan Noesantara.  

d. Aspek Finansial  

Menganalisa aspek yang berhubungan dengan keuangan yang 

meliputi sumber dana, perkiraan jumlah biaya yang diperlukan, 

payback period, dan Break Even Point (BEP). 
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2. Selain dari tujuan utama, terdapat sub-tujuan yang meliputi: 

a. Menyediakan tempat yang menarik sehingga dapat memenuhi 

kebutuhan permintaan pasar.  

b. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta.  

c. Menambah lapangan pekerjaan.  

 

C. Metodologi 

Untuk melancarkan pelaksanaan studi kelayakan bisnis ini, dibutuhkan 

data-data yang valid sehingga dapat dipertanggunjawabkan. Adapun 

pengumpulan data tersebut dapat diperoleh dengan mengumpulkan data 

primer dan sekunder.  

1. Data Primer  

Definisi data primer menurut Sekaran & Bougie (2016, hal. 111) adalah: 

“Primary data refer to information obtained first-hand by the researcher 

on the variables of interest for the specific purpose of the study.” 

Dari definisi diatas, dapat dikatakan bahwa data primer merupakan 

informasi yang didapatkan oleh peneliti itu sendiri yang bertujuan untuk 

penelitian. Data primer dapat diperoleh dengan: 

a. Metode Survei dengan Kuesioner 

Definisi kuesioner menurut Sekaran & Bougie (2016, hal. 142) 

adalah:  

“A questionnaire is a preformulated written set of questions to 

which respondents record their answer, usually within rather closely 

defined alternatives.” 
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Dengan definisi tersebut, dapat dikatakan bahwa kuesioner 

merupakan kumpulan pertanyaan yang tertulis yang dimana para 

responden menyimpan jawaban yang telah diberikan.  

1. Tujuan Kuesioner  

Kuesioner digunakan untuk mengumpulkan data langsung dari 

para responden sehingga tidak ada rekayasa tertentu, oleh karena 

itu dapat digunakan sebagai acuan penelitian.  

2. Populasi dan Sampel 

Definisi populasi menurut Sekaran & Bougie (2016, hal. 236) 

adalah:  

“The Population refers to the entire group of events, or things of 

interest that the researcher wishes to investigate.” 

Dengan definisi tersebut, dapat dikatakan bahwa populasi 

merupakan seluruh kelompok, benda atau hal yang ingin diteliti 

oleh peneliti. Populasi pada penelitian ini adalah DKI Jakarta 

dan sekitarnya. 

Selanjutnya, definisi sampel menurut Sekaran & Bougie (2016, 

hal. 237) adalah sebuah bagian dari suatu populasi. Non-

probability sampling merupakan cara pengambilan sampel yang 

dimana seluruh sampel tidak diberikan peluang yang sama 

(Sekaran & Bougie, 2016, hal. 240). Pengambilan sampel yang 

digunakan pada penelitian ini adalah non-probability sampling, 

dengan teknik convenience sampling. Convenience sampling 

menurut Sekaran dan Bougie adalah pengumpulan informasi 

dari anggota populasi yang mudah didapatkan guna untuk 
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menyediakan informasi yang diinginkan (2016, hal. 255). 

Sampel pada penelitian ini adalah masyarakat yang dapat 

ditemui di daerah PIK dan sekitarnya.  

3. Uji Validitas dan Realibilitas  

Berdasarkan Sekaran & Bougie (2016, hal. 398) yang dimaksud 

dengan validitas adalah bukti atas instrumen, teknik, atau proses 

yang digunakan untuk mengukur suatu konsep benar-benar 

mengukur konsep yang diinginkan.  

Dan menurut Sekaran & Bougie (2016, hal. 396), reliabilitas 

adalah:  

“Attests to the consistency and stability of the measuring 

instrument.” 

Berdasarkan definisi tersebut, reliabilitas merupakan pengujian 

akan konsistensi dan stabilitas dalam pengukuran instrumen. 

Pada penelitian ini, pengujian validitas dan reliabilitas akan 

menggunakan Statistical Package for Social Science (SPSS).   

b. Observasi  

Berdasarkan Sekaran & Bougie (Sekaran & Bougie, 2016, hal. 127) 

definisi observasi adalah:  

“Observation concerns the planned watching, recording, 

analysis, and interpretation of behavior, actions, or events.” 

 Dari definisi tersebut, observasi merupakan pengumpulan data yang 

dilakukan dengan pengamatan, perekaman, analisa dan 

penerjemahan sikap, perilaku, atau suatu peristiwa.  
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2. Data Sekunder 

Berdasarkan Sekaran & Bougie (2016, hal. 37), definisi dari data 

sekunder adalah:  

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

collected by the researcher.” 

Dengan definisi tersebut, dapat dikatakan bahwa data sekunder 

merupakan data yang telah ada sebelumnya dan tidak harus 

dikumpulkan lagi oleh peneliti. Dengan demikian, data sekunder yang 

digunakan pada penelitian ini antara lain adalah:  

a. Kepustakaan  

Merupakan data yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan 

dengan pariwisata, restoran, strategi bisnis baru, dan aspek-aspek 

yang terkait. 

b. Internet dan Website 

Informasi-informasi yang penulis dapatkan pada internet merupakan 

informasi pendukung seperti berita, informasi statistik dari Badan 

Pusat Statistik, jurnal, dan informasi seputar pariwisata lainnya.  

c. Publikasi Kementerian Pariwisata 

Penulis mendapatkan informasi yang berasal dari artikel yang telah 

diterbitkan oleh Kementerian Pariwisata yang dapat diakses melalui 

situs web dan artikel.  
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D. Tinjauan Konseptual Mengenai Bisnis Terkait 

1. Pengertian Pariwisata 

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 10 

Tahun 2009 pasal 1, Pariwisata merupakan berbagai macam kegiatan 

wisata dan di dukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan 

oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. 

Sedangkan Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata 

yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa 

bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan 

pariwisata. 

2. Pengertian Restoran  

Dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 11 

Tahun 2014 Usaha Restoran adalah usaha penyediaan jasa makanan 

dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk 

proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian di suatu tempat tetap 

yang tidak berpindahpindah dengan tujuan memperoleh keuntungan 

dan/atau laba.  

3. Sejarah Restoran 

Restoran pertama kali disebut sebagai “Public Dining Room” dan 

berasal dari Perancis, negara ini juga memiliki peran penting dalam 

perkembangan restoran. Pada tahun 1782, Beauvilliers yang 

merupakan seorang pemuda mendirikan sebuah restoran pertama yang 

dimana restoran tersebut memiliki kursi sendiri pada setiap meja dan 

melayani tamu berdasarkan menu yang dipilih oleh tamu. A. 
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Boulanger merupakan pencetus restoran modern pertama dengan 

menjual sup pada kedainya yang bernama “Rue Baileul”, sup ini 

memiliki nama yang merupakan asal mula kata restoran, yaitu 

“restorantes”. Pada saat itu, hukum hanya memperbolehkan hotel 

untuk menyediakan makanan, namun pada tahun 1767, Boulanger 

menantang monopoli tersebut dan membuat sup kaki domba yang 

diberikan saus putih, perilaku ini menyebabkan banyak gugatan 

ditujukan kepada Boulanger, namun dia memenangkannya. Pada 

akhirnya Boulanger membuka restoran dan restoran tersebut diberi 

nama “Le Champ d’Oiseau”. Pada tahun 1794, terjadi revolusi 

Perancis yang akhirnya menyebabkan banyak orang meninggal yang 

menyebabkan penurunan permintaan pada makanan dan minuman, 

hal ini menyebabkan tidak sedikit jumlah juru masak di Perancis yang 

pergi ke daerah lain untuk membuka usahanya, seperti Amerika 

(Walker, 2014, hal. 6–7). 

4. Klasifikasi Restoran 

Menurut Walker  (2014, hal. 34–59), klasifikasi restoran terdiri dari: 

a. Sandwich Shops 

Pada tipe ini, restoran memiliki varian menu yang tidak 

membutuhkan proses memasak yang lama, menu pada tipe ini 

biasanya merupakan sandwich panas atau dingin yang memiliki 

varian isi yang berbeda mulai dari sayur, daging, dan jenis roti 

yang digunakan, oleh karena itu restoran ini lebih mudah untuk 
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dibuka dan dioperasikan dibandingkan dengan restoran yang 

memiliki layanan yang lengkap.  

b. Quick-Service Restaurant 

Pada restoran ini, restoran sangat mementingkan dengan 

kecepatan para karyawan dalam melayani tamu oleh karena itu 

biasanya pada restoran ini makanan telah dimasak setengah 

matang terlebih dahulu agar proses memasaknya hingga matang 

lebih cepat, pada restoran ini pelanggan lah yang datang ke 

counter untuk memesan, melakukan pembayaran dan 

mengambil makanan.  

c. Quick Casual Restaurant 

Pada restoran ini, restoran menggunakan konsep antara restoran 

tipe casual dan quick service karena pada restoran ini 

menawarkan menu yang lebih berkualitas dengan bahan yang 

berkualitas, menu yang fresh made to order sehingga belum 

dimasak setengah matang sebelumnya, dekorasi yang lebih 

berkelas, dan pelayanan yang self-service. 

d. Family Restaurant 

Restoran ini umumnya tidak menawarkan minuman beralkohol 

karena target pasar yang ditujukan adalah keluarga, restoran ini 

juga merancang menu sehingga menu tersebut dapat menarik 

perhatian keluarga dan terletak pada lokasi yang tidak sulit 

untuk dicapai.  
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e. Casual Restaurant 

Restoran ini merupakan restoran yang populer, karena sejalan 

dengan tren masyarakat dengan kehidupan yang santai, para 

pelanggan yang datang ke restoran ini biasanya berpakaian 

santai dan untuk mendukung kenyamanan tersebut, dekorasi 

pada restoran ini ikut dibuat nyaman.  

f. Fine-dining Restaurant 

Pada restoran ini, pelanggan biasanya datang karena ada acara 

yang bersifat formal atau perayaan-perayaan lainnya, oleh 

karena itu turnover pada restoran ini biasanya kurang dari satu 

pada satu malam. Restoran ini juga menawarkan dekorasi yang 

mewah, kualitas pelayanan yang tinggi serta makanan yang 

elegan oleh karena hal tersebut, biaya pada restoran ini tinggi.  

g. Hotel Restaurant 

Merupakan restoran yang terdapat pada sebuah hotel yang 

menyediakan kebutuhan pelanggan tersebut akan makanan, 

minuman, ataupun cocktail setiap pagi, siang, dan malam, baik 

untuk pelanggan hotel maupun tamu yang berasal dari luar.  

h. Steakhouses 

Merupakan restoran yang biasanya menawarkan menu dengan 

varian menu terbatas yaitu steak, namun biasanya restoran 

menambahkan varian terhadap steak tersebut seperti daging 

ayam atau ikan dan ukuran porsi yangb berbeda-beda. 
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i. Seafood Restaurant 

Menawarkan masakan yang menggunakan hidangan laut, pada 

restoran ini biasanya menawarkan hidangan laut yang masih 

segar sehingga para pelanggan dapat memilih bahan yang 

diinginkan.  

j. Ethnic Restaurant 

Merupakan restoran yang memiliki masakan spesifik yang 

berasal dari suatu wilayah atau negara yang berada diluar 

tempat dimana restoran tersebut berada, contohnya restoran 

Italia pada Jakarta.  

k. Theme Restaurant 

Pada restoran ini, pelayanan, suasana, dan dekorasi memiliki 

keunikan, kesan menyenangkan, dan dibuat dari era-era tertentu 

yang menarik perhatian pelanggan.  

l. Coffee Shops 

Adalah jenis restoran yang menawarkan menu yang memiliki 

minuman berbahan dasar kopi atau teh, biasanya memiliki 

sedikit pilihan menu makanan sederhana seperti sandwich, 

restoran ini tidak memerlukan dapur yang besar karena perlatan 

yang minim dan menawarkan suasana yang nyaman.  

m. Chef-owned Restaurants 

Merupakan restoran yang dimiliki langsung oleh juru masak 

yang berpengalaman, namun biasanya pada manajemen dan 

keungannya menggunakan orang lain karena juru masak 
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biasanya memiliki pengetahuan yang kurang terhadap hal 

tersebut.  

n. Celebrity Restaurant 

Merupakan restoran yang dimiliki oleh juru masak yang 

terkenal oleh karena hal tersebut, restoran ini mudah sekali 

untuk menjadi terkenal.  

o. Centralized Home Delivery Restaurants  

Restoran ini memerlukan biaya minim untuk tenaga kerja, tidak 

memerlukan bangunan yang luas, dan perlengkapan usaha yang 

tidak terlalu banyak karena pada restoran ini menyediakan 

layanan utama berupa pelayanan antar makanan.  

Selanjutnya, menurut Marsum (Marsum, 2001, hal. 8–11) , terdapat 

beberapa tipe restoran: 

a. a’la carte restaurant 

Merupakan jenis restoran yang menyediakan menu lengkap dan 

merupakan restoran, setiap makanan yang terdapat di restoran 

ini memiliki harga masing-masing dan konsumen bebas untuk 

memesan apa saja yang para tamu inginkan.  

b. Table d’hote  

Pada restoran dengan jenis ini, restoran yang menyediakan 

menu lengkap yang dimulai dengan hidangan pembuka hingga 

hidangan penutup secara berurutan dengan harga yang telah 

ditentukan. 
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c. Cafetaria 

Merupakan tempat makan dan minum yang terbatas dalam 

penjualan makanan seperti roti atau sandwich dan juga menjual 

teh dan kopi, pada tempat ini tidak menjual minuman 

beralkohol. 

d. Coffee Shop 

Merupakan tempat makan dan minum yang biasanya 

menawarkan racikan kopi spesial dan memiliki suasanya tempat 

yang santai. 

e. Canteen 

Tempat makan dan minum yang menyajikan makanan instan 

dengan harga yang terjangkau.  

f. Continental Restaurant 

Merupakan restoran yang menitikberatkan makanan kontinental 

dengan pelayanan yang megah, biasanya ditujukan kepada tamu 

yang ingin rileks dan santai.  

g. Carvery 

Merupakan restoran dimana kebebasan diberikan kepada 

pelanggan bahkan pelanggan dapat mengiris makanan sendiri 

sebanyak yang para tamu inginkan inginkan dengan harga yang 

telah ditetapkan.  
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h. Discotheque   

Merupakan tempat makan dan minum yang memberikan alunan 

musik sebagai daya tariknya, biasanya menawarkan makanan 

yang cepat saji atau makanan ringan. 

i. Fish and Chip Shop 

Merupakan restoran yang menyajikan ikan dan kentang dalam 

bentuk cepat saji sebagai menu utama.  

j. Inn Tavern 

Merupakan restoran yang tidak besar dan biasanya berada pada 

pinggir atau tepi kota, yang menawarkan suasana ramah, 

makanan cepat saji dan kopi.  

k. Grill Room 

Restoran yang mengandalkan masakan daging yang dipanggang 

sebagai menu utama, biasanya pelanggan dapat memilih daging 

sendiri dan melihatnya proses pemanggangannya.  

l. Pizzeria 

Merupakan restoran yang menawarkan makanan Italia, yang 

biasanya dikhususkan kepada Pizza, maupun makanan berupa 

pasta atau khas Italia yang lainnya.  

m. Creeperie 

Pada tipe ini, restoran menyajikan berbagai macam menu 

berupa kreps atau manisan lainnya yang kemudian diisi oleh 

berbagai macam manisan di dalamnya.  
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n. Pub 

Restoran tipe ini telah mendapatkan izin untuk menjual 

minuman beralkohol, dan kebanyakan menu pada restoran ini 

menjual alkohol. 

o. Café 

Merupakan restoran yang memiliki pelayanan yang cepat yang 

dimana para tamu ditawarkan makanan dan minuman yang 

cepat saji dan merasakan suasana yang santai  

p. Speciality Restaurant 

Merupakan restoran yang menyajikan menu khusus, dan 

restoran ini didekor seluruhnya agar sesuai dengan tema yang di 

ambil, contohnya restoran Indonesia yang menggunakan 

dekorasi dan suasana yang memiliki khas Indonesia.  

q. Terrace Restaurant 

Merupakan restoran yang berada diluar gedung, namun masih 

berhubungan dengan hotel atau  restoran induknya, biasanya 

terdapat diluar negeri dan dibuka hanya pada musim panas.  

r. Gourmet Restaurant 

Merupakan restoran yang biasanya diperuntukkan bagi orang-

orang yang mengetahui citra rasa, sehingga banyak yang 

menyediakan makanan-makanan lezat dengan pelayanan yang 

baik dan juga mahal.  
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s. Family Restaurant 

Merupakan tempat makan dan minum keluarga atau rombongan 

dengan harga yang tidak terlalu mahal dan memberikan suasana 

nyaman.  

t. Main Dining Room 

Merupakan restoran yang biasanya terdapat di hotel, servis yang 

digunakan merupakan servis bergaya Perancis atau Russia, 

sedangkan tamunya biasanya berpakaian rapih atau formal.  

5. Klasifikasi Layanan  

Berdasarkan Brown (2015, hal. 135), terdapat enam klasifikasi 

layanan yang meliputi: 

a. French Service 

Merupakan tipe pelayanan yang sangat formal, makanan yang 

telah dipesan akan diantarkan dengan gueridon dan dimasak 

pada gueridon tersebut oleh chef de rang atau pelayan yang 

sudah berpengalaman dengan menggunakan api yang kecil.  

b. Russian Service 

Tipe pelayanan yang paling formal diantar tipe lainnya, dalam 

pelayanan ini hidangan disajikan sesuai dengan courses yang 

dimulai dengan hidangan pembuka, sup, hidangan utama, salad 

dan dessert. Pada pelayanan ini pelayan merupakan seorang 

yang berpengalaman dan sangat memerhatikan Standard 

Operational Procedure (SOP).  
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c. English Service 

Merupakan tipe pelayanan yang dimana pemilik acara akan 

memporsikan makanan lalu pelayan akan mengantarkannya 

kepada meja para tamu, dan mengangkat peralatan atau piring 

kotor pada tepat waktu.  

d. American Service 

Pada tipe pelayanan ini, makanan telah diporsikan sebelumnya 

di dapur sehingga pelayan hanya mengantarkannya kepada 

pelanggan.  

e. Family Service 

Pada tipe pelayanan ini, pelayan mengantarkan makanan dengan 

menggunakan serving plate yang dimana para tamu akan 

mengambil makanan tersebut dari serving plate pada piring 

sendiri, lalu membagikan makanan tersebut searah dengan jarum 

jam, namun untuk dessert biasanya sudah datang dalam bentuk 

yang telah diporsikan.  

f. Buffet Service 

Pada tipe ini, para tamu mengambil makanan sendiri pada buffet 

station yang telah disediakan, biasanya untuk menghindari 

antrian para tamu dibagi berdasarkan urutan huruf (A-O, P-Z), 

setelah mengambil makanan baru meletakannya pada meja 

masing-masing.  
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6. Sejarah Rijtsttafel 

Rijtsttafel merupakan cara makan modern yang terlahir dari 

proses akulturasi budaya Indonesia dengan Belanda yang telah 

berkembang semenjak abad ke 19. Rijtsttafel berasal dari bahasa 

Belanda, Rijst yang berarti nasi dan tafel yang berarti meja. Budaya 

ini muncul karena pada saat itu, Belanda dengan cara makan 

menggunakan peralatan makan dan makan di meja, memiliki akses 

yang minim terhadap makanan Belanda, oleh karena itu orang-orang 

yang berasal dari Belanda, harus dapat beradaptasi dengan 

menggunakan makanan Indonesia pada jaman itu, dengan demikian 

terjadi pergeseran yang pada awalnya penduduk Indonesia 

memakannya tanpa menggunakan peralatan makan, berubah 

menjadi cara makan yang menggunakan sendok, garpu, dan kursi. 

Penyajian ini biasanya dilakukan oleh beberapa pelayan yang 

mengantarkan makanan kepada satu meja.  

7. Pengertian Menu 

Berdasarkan Gregoire (2013, hal. 43), menu adalah:  

“A list of food item, serves as the primary control of the 

foodservice operation and it is the core common to all functions of the 

system.” 

Dengan definisi tersebut, menu merupakan daftar makanan yang 

digunakan sebagai alat untuk mengontrol operasional suatu restoran. 

8. Klasifikasi Menu 

Terdapat empat klasifikasi menu menurut Gregoire (2013, hal. 

45–46):  
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a. Table D'hôte Menu 

Biasanya menu ini menawarkan makanan yang telah dipaketkan 

dan pelanggan harus membayar seluruh makanan yang telah 

dipaketkan tersebut walaupun tidak memakannya. Biasanya 

pada menu ini harga makanan lebih murah dibandingkan dibeli 

secara terpisah.  

b. A la Carte 

Pada menu ini, seluruh makanan dan minuman dijual secara 

terpisah sehingga para pelanggan dapat memilih sendiri menu 

yang pada tamu tersebut inginkan.  

c. Static Menu 

Merupakan menu yang selalu ada setiap harinya dan sepanjang 

hari, biasanya merupakan menu yang sangat digemari oleh 

masyarakat.  

d. Cycle Menu 

Merupakan tipe menu yang diganti secara bergiliran dalam suatu 

periode tertentu.  

e. Single Use 

Tipe menu yang merupakan menu tambahan dari sebuah 

restoran dan digunakan untuk hari-hari tertentu saja.  

9. Sejarah Masakan Indonesia 

Dalam terciptanya masakan nasional Indonesia, kuliner nasional 

tersebut merupakan cerminan dari kemajemukan yang ada di 

Indonesia, kuliner ini merupakan hasil persilangan antara budaya 
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daerah dengan asing. Namun pada abad ke-19 bahan-bahan dasar 

dalam pembuatan kuliner nasional mulai dibentuk, pada saat itu 

perempuan Belanda dan Indonesia menuliskan, dan 

mempublikasikannya kedalam buku-buku masak. Dari seluruh buku 

tersebut lalu dikategorisasikan dengan tujuan memurnikan resep-

resep Eropa sehingga tidak tercampur dengan resep Bumiputera. 

Memulai tahun 1940, terjadi dekolonisasi Belanda yang 

dilakukan oleh Jepang, sehingga membuat hal-hal yang memiliki 

keterkaitan dengan Eropa tidak boleh lagi diterbitkan. Hal ini 

menuntut adanya pergerakan baru pada kuliner di Indonesia. 

Seorang tokoh pergerakan perempuan yang berasal dari Sumatera 

Barat bernama Chailan Sjamsu mendorong para pembaca Indonesia 

agar menggunakan bahan-bahan lokal pada pembuatan kue dan 

masakan, hal ini juga mendorong para pembacanya agar merasa 

bangga terhadap masakan daerah masing-masing karena 

menurutnya masakan setiap daerah terlahir dari iklim, sumber daya, 

dan budaya masing-masing masyarakat pada daerahnya masing-

masing.  

10. Masakan Tradisional 

Masakan tradisional merupakan makanan yang sering 

dikonsumsi atau diasosiasikan dengan perayaan atau musim tertentu, 

yang cara memasaknya diturunkan pada generasi ke generasi 

berikutnya dan memiliki perbedaan pada bumbu sehingga dapat 
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dibedakan antara satu daerah dengan daerah lainnya (Guerrero et al., 

2009, hal. 225).  

11. Tren dalam Bisnis Restoran 

Berdasarkan Walker (2017, hal. 295–296), terdapat beberapa tren 

dalam usaha bisnis restoran, diantaranya:  

a. Social Media 

Pemasaran melalui media sosial selalu mengalami perubahan 

dan terus berkembang, hal ini yang menjadikan media sosial 

sebagai kunci dari strategi pemasaran. 

b. Sustainability and Local Foods 

Merupakan tren masyarakat yang semakin sadar asal darimana 

makanan yang dikonsumsi oleh konsumen dan perkenalan 

makanan lokal kepada konsumen merupakan cara yang baik 

pada penggunaan tren tersebut dan dalam kegiatannya 

memperkenalkan makanan lokal.  

c. Concerns Over Public Health 

Saat ini, tren ini lebih mengarah pada tekanan kepada restoran 

untuk menggunakan makanan yang lebih sehat dengan 

menggunakan bahan-bahan yang organik. 

d. Environmental Responsibility 

Merupakan tren yang berasal dari sikap dan permintaan 

konsumen yang ingin menciptakan keberlangsungan 

lingkungan oleh karena itu, pihak restoran ingin mengurangi 

sampah makanan.  
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e. Global Menus 

Tren dimana restoran menawarkan masakan gabungan, 

gastronomi molekul, mengubah bumbu serta cara memasaknya. 

f. Locally Sourced Food 

Tren yang mendukung aktivitas para petani maupun nelayan 

lokal dengan kegiatan restoran membeli barang yang bersumber 

dari lokal sehingga mendukung kegiatan ekonomi lokal.  

g. Healthyful Kid’s Meals 

Tren pada restoran sehingga restoran tersebut menyediakan 

makanan yang diperuntukan bagi anak kecil yang cenderung 

berwarna dan bertampilan menarik namun menyehatkan dan 

dibuat dengan sayur, makanan berprotein, vitamin, dan bumbu 

yang ringan.  

12. Konsep Studi Kelayakan  

Singgahan Noesantara merupakan restoran halal Indonesia yang 

direncanakan akan beroperasi di PIK karena merupakan daerah yang 

strategis dan terkenal akan variasi makanan dan minuman yang ada. 

Sesuai dengan tren yang ada, restoran ini akan menggunakan bahan 

baku makanan lokal dengan membawakan tema makanan lokal yang 

berasal dari seluruh provinsi di Indonesia. Pada restoran ini 

menyajikan berbagai macam makanan, minuman, aneka es, dan 

kudapan halal yang berasal dari seluruh provinsi di Indonesia. 

Berdasarkan tinjauan konseptual yang telah dijelaskan sebelumnya, 

restoran ini merupakan tipe speciality, family, dan casual restaurant 
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karena merupakan restoran yang menjual makanan khas Indonesia 

dengan nuansa dan dekorasi khas Indonesia yang diperuntukan bagi 

individu, keluarga, maupun rombongan yang ingin makan dengan 

suasana khas Indonesia dan harga yang terjangkau. Klasifikasi pada 

restoran ini memiliki dua yang diantaranya adalah American Service 

untuk makanan yang telah diporsikan sebelumnya sebelum 

diantarkan pada meja pelanggan, dan Rijtsttafel pada menu-menu 

lauk yang telah dipesan, akan diantarkan oleh beberapa pelayan 

kepada satu meja. Menu pada Singgahan Noesantara akan memiliki 

tiga klasifikasi yaitu A la carte sehingga para tamu dapat memilih 

sendiri makanan dan minuman yang para tamu inginkan, Table 

d’hote yang merupakan makanan yang telah dipaketkan, dan single 

use menu yang merupakan menu yang terdapat pada hari-hari 

tertentu saja seperti perayaan tahun baru dan sebagainya. Pada 

restoran ini akan menggunakan ide free flow pada nasi dan kerupuk 

sehingga para tamu dapat menambah nasi dan kerupuk tanpa 

dikenakan biaya. Pada restoran ini juga akan dilengkapi dengan Air 

Conditioner (AC), Wireless Fidelity (Wi-Fi), stop kontak yang dapat 

digunakan untuk keperluan pelanggan.  

 

  

 


