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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Saat ini pertumbuhan bisnis restoran semakin meningkat dengan 

pertumbuhan tiap tahunnya stabil di kisaran 5% tiap tahunnya. Berikut ini gambar 

pertumbuhan produk domestik bruto restoran yang ada di kota Surabaya. Definisi 

PDB adalah nilai pasar semua barang dan jasa akhir yang diproduksi dalam 

perekonomian selama kurun waktu tertentu (Mankiw, 2007:19). Data pada 

Gambar 1.1 diambil dari BPS (Badan Pusat Statistik) dan kemudian diolah. 

Gambar 1.1 

Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Restoran di Surabaya 

Sumber: BPS (2011) 

Pada Gambar 1.1 dapat dilihat terjadi pertumbuhan PDB  atau jumlah 

produksi pada restoran, sehingga peneliti dapat menyimpulkan bahwa restoran 

selalu mengalami kenaikan dan kenaikannnya stabil. 
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 Pertumbuhan penduduk dan juga gaya hidup berubah banyak pada zaman 

sekarang. Tabel 1.1 ini berisi data pertumbuhan populasi penduduk di kota 

Surabaya. Data di dalam Tabel 1.1 didapat dari halaman situs milik BPS dan 

kemudian diolah. 

Tabel 1.1 

Pertumbuhan Populasi Penduduk di Surabaya (Jiwa) 

Tahun  2006 2007 2008 2009 2010 

Jumlah 

Penduduk 
2.625.298 2.628.113 2.630.079 2.631.305 2.634.453 

Sumber: jatim.bps.go.id (2010) 

 Tabel 1.1  menunjukkan jumlah penduduk di Surabaya yang meningkat 

dari tahun ke tahun. Di mulai pada tahun 2006, penduduk Surabaya berjumlah 

2.625.298 jiwa. Pada tahun 2007, penduduk Surabaya berjumlah 2.628.113 jiwa. 

Pada tahun 2008 berjumlah 2.630.079 jiwa, sedangkan pada tahun 2009 

berjumlah 2.631.305 jiwa dan tahun 2010 berjumlah  2.634.354. Sehingga dengan 

semakin bertambahnya populasi penduduk di Surabaya, hal ini berarti kebutuhan 

akan makanan semakin meningkat. 

 Pertumbuhan populasi di Surabaya seiring dengan kenaikan rata-rata 

pengeluaran per kapita sebulan untuk makanan dan minuman jadi, hal ini berarti 

mendukung usaha restoran. Tabel 1.2 ini berisi distribusi rata-rata pengeluaran 

perkapita sebulan khusus pada pengeluaran makanan dan minuman jadi. Data 

pada tabel didapat dari halaman situs BPS yang kemudian diolah. 

 

 

http://www.surabayadalamangka.com/
http://www.surabayadalamangka.com/
http://www.surabayadalamangka.com/
http://www.surabayadalamangka.com/
http://www.surabayadalamangka.com/
http://www.surabayadalamangka.com/
http://www.surabayadalamangka.com/


 

3 

 

Tabel 1.2 

Distribusi Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan 

Tahun  2002 2005 2008  

Makanan 

dan 

minuman 

jadi  

10.16 % 12.37 % 13.27 % 

Sumber: jatim.bps.go.id (2010) 

 Tabel 1.2 menunjukkan bahwa persentase masyarakat dalam menggunakan 

uangnya untuk membeli makanan dan minuman jadi semakin besar dari tahun ke 

tahun. Menurut Haryono, ketua Apkrindo (Asosiasi Pengusaha Kafe dan 

Restoran) karena ekonomi warga yang terus meningkat, secara otomatis akan 

berpengaruh pada kinerja kafe dan restoran. Hal ini terjadi karena dengan 

bertambahnya penghasilan warga, berarti jumlah uang yang digunakan untuk 

memenuhi kebutuhan pelengkap yang di luar kebutuhan pokok semakin 

meningkat, sehingga dampaknya semakin banyak warga yang menggunakan 

uangnya untuk makan di luar rumah. (www.antaranews.com, di-download 5 

Februari 2011) 

 Tabel 1.1, Tabel 1.2, dan Gambar 1.1 mendukung bahwa usaha restoran 

mempunyai potensi yang besar. Hal ini dikarenakan populasi masyarakat yang 

bertambah tiap tahunnya yang berarti calon pembeli yang bertambah. Juga 

kebiasaan masyarakat untuk membeli makanan di luar rumah yang semakin 

bertambah tiap tahunnya. 
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Ada beberapa perbedaan antara rumah makan dan restoran. Berikut ini 

merupakan perbedaan definisi rumah makan dan restoran menurut SK Menteri 

Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi No. KM 73/PW 105/MPPT-85: 

 

Tabel 1.3 

Perbedaan Definisi Restoran dan Rumah Makan 

Restoran Rumah Makan 

1. Salah satu jenis usaha dibidang jasa 

pangan yang bertempat disebagian 

atau seluruh bangunan yang permanen, 

dilengkapi dengan peralatan dan 

perlengkapan untuk proses pembuatan, 

penyimpanan, penyajian, dan 

penjualan makanan dan minuman 

untuk umum  

2. Bentuk usaha restoran ini dapat 

berbentuk Perorangan atau Badan 

Usaha (PT, CV, Fa atau koperasi) 

yang tunduk kepada hukum Indonesia 

3. Tempat makan dimana menu baru 

dimasak ketika konsumen melakukan 

pemesanan. 

1. Setiap tempat usaha komersial yang ruang 

lingkup kegiatannya menyediakan hidangan 

dan minuman untuk umum 

2. Pemimpin restoran adalah seorang atau lebih 

yang sehari-hari memimpin dan bertanggung 

jawab atas penyelenggaraan usaha restoran 

tersebut 

3. Tempat makan yang  semua sajiannya sudah 

dimasak terlebih dahulu, meskipun 

konsumen belum melakukan pemesanan 

 

Sumber: Data Sekunder, www.antaranews.com (2010) 

 Tabel 1.3 menunjukkan perbedaan antara restoran dan rumah makan. 

Konsep restoran dipilih karena konsumen akan melakukan pemesanan telebih 

dahulu, lalu memasak pesanan tersebut, sehingga makanan yang disajikan kepada 

konsumen selalu segar.  

 Oleh karena itu, melalui penelitian studi kelayakan bisnis ini peneliti ingin 

mendirikan restoran di Surabaya. Restoran ini rencananya akan didirikan  dengan 

nama Restoran Iga-E di daerah Surabaya Barat. 

Tabel 1.4 

Konsumsi Daging Sapi di Indonesia Tahun 2008 

Jenis Konsumsi Konsumsi per kapita pertahun (kg) 

Daging Sapi 20,4 

Sumber: news.id.finroll.com (2010) 
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 Restoran Iga-E menyediakan masakan dengan berbahan dasar iga sapi. 

Bahan dasar iga sapi dipilih karena tingkat konsumsinya yang tinggi, kompetitor 

yang masih sedikit, ketersediaan bahan baku, peneliti memiliki resep iga yang 

lebih enak dan berbeda dengan restoran lain. Untuk melihat peluang yang dimiliki 

Restoran Iga-E, peneliti menggunakan metode studi kelayakan bisnis yang dilihat 

dari beberapa aspek, yaitu: aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis dan 

teknologi, aspek sumber daya manusia, aspek hukum, dan aspek keuangan.  

1.2.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, masalah yang dihadapi adalah:  

Apakah  bisnis Restoran Iga-E layak untuk dijalankan menurut aspek pasar 

dan pemasaran, teknis dan teknologi, sumber daya manusia, hukum, dan aspek 

keuangan? 

1.3 Batasan Penelitian 

Batasan penelitian yang digunakan adalah: 

1. Aspek-aspek yang dibahas hanya Aspek Pasar, Aspek Hukum, Aspek 

Teknis, Aspek Manajemen, dan Aspek Keuangan. 

2. Batasan jenis masakan adalah masakan dengan bahan dasar iga sapi.  
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1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah : 

Untuk memutuskan Restoran Iga-E layak dijalankan atau tidak menurut 

aspek pasar dan pemasaran, teknis dan teknologi, sumber daya manusia, hukum, 

dan aspek keuangan. 

1.5 Manfaat penelitian 

Dari hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat sebagai 

berikut: 

1. Manfaat oretis diharapkan penelitian bisa menjadi bahan pertimbangan 

literatur dan referensi bagi karya ilmiah maupun penelitian selanjutnya. 

2. Manfaat praktis. 

a. Bagi pemilik, sebagai bahan dasar pertimbangan bagi pemilik 

untuk menjalankan usaha rumah makan ini atau tidak. 

b. Bagi peneliti, sebagai media penerapan ilmu yang didapat di 

universitas dengan dunia usaha nyata yang dihadapi di 

lapangan. 

c. Bagi pihak lain, hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai 

salah satu referensi yang dapat digunakan untuk kepentingan 

riset penelitian selanjutnya. 

  


