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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Industri pariwisata merupakan salah satu industri terbesar dunia 

sebagaimana tercantum dalam definisi Walker (2009), pariwisata adalah industri 

yang menggabungkan beberapa industri dan berkontribusi dalam membuka 

lapangan pekerjaan, seperti transportasi umum, jasa makanan, penginapan, 

hiburan, dan rekreasi. Sektor-sektor dalam industri pariwisata biasanya berjalan 

secara mandiri bahkan bersaing satu sama lain, namun tetap memiliki 

ketergantungan. Menurut Chon dan Sparrowe (2000), terdapat beberapa faktor 

umum yang berdampak pada industri pariwisata adalah motif psikologis, inovasi 

teknologi, peristiwa politik, peraturan pemerintah, tren sosial ekonomi dan iklim 

ekonomi.  

Industri pariwisata merupakan salah satu ujung tombak pertumbuhan 

ekonomi di Indonesia, hal ini diungkapkan oleh Sukamdani (2019). 

Perkembangan dalam industri pariwisata dapat mengalami reaksi yang cepat 

terhadap keadaan ekonomi secara global. Menurut Adityaswara (2019), industri 

pariwisata akan terus bertumbuh disebabkan prospek ekonomi makro terbilang 

kondusif dan stabil serta didukung oleh perbaikan iklim investasi, hal ini 

menjadikan momentum yang tepat untuk mengundang para investor untuk 

berinvestasi di Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa industri pariwisata 

memiliki peluang besar dalam  menggerakkan roda perekonomian di Indonesia. 

Suksesnya sebuah industri pariwisata tidak lepas dari fasilitas penunjang yang 

bernaung didalamnya. Fasilitas penunjang pariwisata menurut Walker (2009), 

https://www.okezone.com/tag/industri-wisata
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yaitu biro perjalanan wisata, penginapan, manajemen pertemuan dan acara, 

rekreasi dan restoran. 

Restoran merupakan salah satu fasilitas penunjang pariwisata yang 

menyediakan jasa makanan dan minuman kepada semua orang yang tengah 

berada jauh maupun dekat dari kediamannya, seperti yang didefinisikan oleh 

Arief (2005). Secara umum, restoran berusaha untuk melampaui filosofi 

operasional yang mencakup penyajian makanan dan minuman yang berkualitas, 

memiliki nilai yang bagus, serta pelayanan yang ramah. Menurut Ninemeier dan 

Hayes (2006), restoran memiliki empat dasar tipe, yaitu:  

1. Restoran kelas atas. 

2. Restoran kelas menengah. 

3. Restoran layanan keluarga. 

4. Restoran cepat saji. 

Berdasarkan tipe-tipe restoran diatas, dapat disimpulkan bahwa tipe 

sebuah restoran  dapat membantu para pelaku usaha dalam menggeluti bidang 

restoran serta memenuhi kebutuhan makan dan minum bagi setiap orang yang 

datang. Arief (2015) memaparkan bahwa tipe restoran sangat beragam, salah 

satunya ialah kedai kopi. Menurut riset yang dilakukan Toffin bersama majalah 

MIX MarComm SWA Media Group (2019). Hasil riset ini memaparkan data 

mengenai perkembangan kedai kopi pada Agustus 2019 berjumlah lebih dari 

2.950 gerai di Indonesia. Jumlah ini meningkat tiga kali lipat dibanding tahun 

2016 yang berjumlah sekitar 1.000 gerai. Selain itu, riset ini mengemukakan 

hasil berupa tujuh faktor yang mendorong perkembangan kedai kopi di 

Indonesia, yaitu: 
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1. Budaya berkumpul disertai minum kopi. 

2. Tingginya daya beli konsumen kelas menengah dan harga kopi ready to 

drink (RTD) di kedai kopi modern yang lebih terjangkau. 

3. Dominasi populasi anak muda Indonesia (generasi Y dan Z) yang 

menciptakan gaya hidup baru dalam mengonsumsi kopi. 

4. Kehadiran media sosial yang memudahkan pebisnis kedai kopi melakukan 

aktivitas penjualan dan promosi. 

5. Kehadiran ojek berbasis daring yang memudahkan proses penjualan. 

6. Rendahnya entries barriers dalam bisnis kopi yang ditunjang dengan 

ketersediaan pasokan bahan baku, peralatan (mesin kopi), dan sumber 

daya untuk membangun bisnis kedai kopi. 

7. Margin bisnis kedai kopi yang relatif cukup tinggi. 

Selain faktor-faktor perkembangan kedai kopi di atas, Global Agricultural 

Information Network (GAIN) memaparkan data tahunan (2019) mengenai faktor 

pertumbuhan kedai kopi dipengaruhi juga dengan adanya peningkatan konsumsi 

kopi domestik di Indonesia. Pada tahun 2019/2020, angka konsumsi kopi 

domestik di Indonesia menyentuh angka 294.000 ton atau meningkat sebesar 

13,9% dibandingkan konsumsi kopi domestik pada tahun 2018/2019 yang hanya 

mencapai angka 258.000 ton. Kementrian Pertanian pada tahun 2018 

memprediksikan angka konsumsi kopi pada tahun 2021 mencapai 370.000 ton. 

Berikut ini merupakan gambar yang berupa grafik mengenai prediksi konsumsi 

kopi hingga tahun 2021: 
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GAMBAR 1 

Grafik Konsumsi Kopi Nasional (2016-2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Kementrian Pertanian (2018) 

Berdasarkan data pada gambar di atas,  konsumsi kopi nasional pada tahun 

2016 menyentuh angka 250.000 ton dan mengalami pertumbuhan sebesar 

10,54% menjadi 276.000 ton. Konsumsi kopi nasional selama periode 2016-

2021 diprediksi mengalami kenaikan dengan rata-rata 8,22% per tahun. Dengan 

adanya tren peningkatan konsumsi kopi domestik, menjadikan peluang bagi 

pelaku bisnis dalam berkompetisi menyajikan menu hidangan minuman serta 

makanan pendampingnya.  

Menurut Cook, Hsu dan Marqua (2011), menu dianalogikan sebagai alat 

penggerak roda bisnis semua tipe serta jenis operasional sebuah restoran. Selain 

itu menurut Davis, Lockwood, Pantelidis dan Alcott (2008), menu merupakan 

alat yang memiliki fungsi utama dalam penjualan pada restoran yang biasanya 
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mencantumkan daftar makanan dan minuman beserta harga dan biaya lainnya. 

Coussins, Lillicrap dan Weekes (2014), juga mendefinisikan menu sebagai alat 

utama dalam penjualan makanan dan minuman, dimana desain menu harus 

menarik pelanggan yang datang sehingga mendorong mereka untuk membeli 

makanan dan minuman yang tertera pada menu. Dapat disimpulkan bahwa menu 

adalah sarana yang berfungsi sebagai kunci keberhasilan semua tipe restoran 

termasuk kedai kopi, selain itu menu juga harus berintegrasi terhadap konsep 

yang diusung dan turut memberikan pengalaman baru bagi setiap kosumen yang 

berkunjung. Oleh sebab, itu pemilihan menu memerlukan analisis yang cermat. 

Salah satu teknik untuk menganalisis menu ialah rekayasa menu.  

Penelitian ini mengenai tinjauan rekayasa menu makanan terhadap 

pendapatan di salah satu kedai kopi asli Indonesia yang berskala internasional, 

yaitu Maxx Coffee. Menurut Dittmer dan Keefe (2009), rekayasa menu adalah 

teknik yang dipergunakan untuk menganalisis dan mengevaluasi daftar menu 

pada sebuah restoran, termasuk kedai kopi. Maxx Coffee yang menjadi lokasi 

penelitian terletak di di Fakultas Kedokteran Universitas Pelita Harapan (Maxx 

Coffee FKU). Jenis menu yang disediakan oleh  Maxx Coffee FKU di Fakultas 

Kedokteran UPH adalah À la carte menu, yaitu daftar menu makanan dan 

minuman disertai dengan harga tersendiri. Agar ekspansi terus bertumbuh, Maxx 

Coffee FKU menetapkan target penjualan makanan sebesar 20% dari total target 

penjualan makanan dan minuman setiap bulannya. Berikut adalah data target 

penjualan pada bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2019:  
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TABEL 1 

 Data Target dan Pencapaian Penjualan Makanan 

 
No. Bulan Target 

Penjualan 

Makanan dan 

Minuman (Rp) 

Target 

Penjualan 

Makanan (Rp) 

Pencapaian 

Penjualan 

Makanan (Rp) 

Pencapaian 

Penjualan 

Makanan 

(%) 

1 Oktober 2019 115.369.543 23.073.908,6 24.610.000 21.3 

2 November 2019 120.198.432 24.039.686,4 23.230.000 19.3 

3 Desember 2019 120.132.742 24.026.548,4 12.554.000 10.4 

4 Januari 2020 141.988.750 28.397.750 19.690.000 13.8 

Sumber: Maxx Coffee FKU (2019) 

Dari data diatas, pencapaian penjualan makanan mengalami fluktuasi serta 

penurunan yang cukup signfikan pada bulan Desember 2019. Pada bulan 

November 2019-Januari 2020, penjualan makanan tidak mencapai target yang 

ditetapkan sehingga hal ini mempengaruhi pendapatan di Maxx Coffee FKU. 

Oleh karena itu, peneliti melakukan analisis terhadap menu makanan serta 

pengaruh menu makanan terhadap pendapatan yang ada di Maxx Coffee FKU. 

Dengan demikian, penulis mengambil penelitian dengan judul: 

 “Tinjauan Rekayasa Menu Makanan Terhadap Pendapatan di Maxx 

Coffee”.  

 

B. Perumusan Masalah  

Dalam penelitian ini, dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana penjualan makanan di Maxx Coffee FKU? 

2. Bagaimana tingkat rekayasa menu makanan di Maxx Coffee FKU? 

3. Bagaimana pengaruh tingkat rekayasa menu makanan terhadap 

pendapatan di Maxx Coffee FKU? 
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C. Tujuan Laporan Magang  

Tujuan dari penulisan laporan magang ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui penjualan makanan di Maxx Coffee FKU. 

2. Untuk mengetahui tingkat rekayasa menu makanan di Maxx Coffee FKU. 

3. Untuk mengetahui pengaruh tingkat rekayasa menu makanan terhadap 

pendapatan di Maxx Coffee FKU 

 

D. Manfaat Magang  

Hasil Magang ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada: 

1. Kontribusi akademis: hasil penelitian diharapkan dapat memberikan 

kontribusi ilmu pengetahuan mengenai tinjauan rekayasa menu makanan 

terhadap pendapatan pada suatu restoran.  

2. Kontribusi Praktik dan Manajerial: hasil penelitian ini bertujuan untuk 

memberikan kontribusi terhadap restoran khususnya jenis makanan yang 

paling populer yang dikonsumsi sehinggs pihak manajemen dapat menjual 

lebih banyak menu makanan dan pada akhirnya menambah pendapatan. 

 

E. Sistematika Penulisan  

Berikut ini merupakan sistematika penulisan tugas akhir laporan magang 

untuk memudahkan para pembaca dalam memahami isi laporan: 

1. Bab I : Pendahuluan 

Merupakan pendahuluan yang mengemukakan tentang latar belakang, 

perumusan masalah, tujuan laporan magang, manfaat magang serta 

sistematika penulisan. 
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2. Bab II : Tinjauan Pustaka 

Merupakan tinjuaan pustaka yang mengemukakan paparan teoritis dan 

rerangka konseptual. 

3. Bab III : Gambaran Umum Perusahaan Tempat Magang 

Merupakan gambaran umum perusahaan tempat magang yang 

mengemukakan gambaran umum objek penelitian, rancangan laporan 

magang, metode penentuan sampel, instrumen pengumpulan data, serta 

metode analisis data. 

4. Bab IV : Hasil Pembahasan 

Mengemukakan pembahasan dan hasil analisis terhadap olahan data. 

5. Bab V : Simpulan dan Saran 

Merupakan penjelasan mengenasi kesimpulan dari bab-bab terdahulu, serta 

saran-saran yang akan dikemukakan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


