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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Ringkasan Eksekutif 

Nama Perusahaan   : All D’more Café 

Alamat Perusahaan : Plaza Graha Family D-12 

Gambar 1.1 Logo All D’more Café 

Nama All D’more café dipilih karena di tempat ini pelanggan tidak hanya 

mendapatkan suasana seperti yang ada di kafe biasa yang ada selama ini. Dalam 

logo All d’more ini terdapat empat musim yang menjadi suasana di setiap ruangan 

All D’more. All D’more café dapat juga dikategorikan sebagai boutique café 

karena berupa kafe yang menonjolkan kesan yang berbeda di masing–masing 

ruangannya. All D’more café menawarkan sesuatu yang berbeda dari kafe lainnya 

yakni atmosfer dan suasana yang berbeda. Perbedaan yang ditawarkan adalah dari 
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ruangan yang ditata sedemikian rupa baik melalui dekorasi ataupun melalui 

wallpaper yang ada sehingga akan membuat pelanggan dari kafe ini merasa 

sedang berada di musim yang berbeda, selain itu All D’more café juga 

menyediakan fasilitas untuk berkaraoke yang peralatannya diletakkan di masing–

masing ruangan. All D’more café juga menawarkan beberapa varian makanan 

ringan dan minuman yang akan membantu untuk membuat pelanggan lebih 

merasakan atmosfer musim yang tercipta. 

Di Surabaya sendiri banyak sekali tempat karaoke yang tersedia untuk 

pelanggan yang memiliki hobi bernyanyi. Bahkan tempat karaoke yang ada di 

Surabaya sendiri memiliki range harga yang berbeda–beda berdasarkan target 

pasar yang dibidik oleh masing–masing tempat tersebut. Beberapa tempat karaoke 

yang ada di Surabaya juga menyediakan tempat untuk bersantai seperti lounge 

seperti yang dimiliki oleh Woof Woof Karaoke ataupun bersebelahan dengan 

restaurant yang dimiliki oleh pihak yang sama seperti yang ada di Koalaoke, 

namun sampai saat ini masih belum ada tempat karaoke ataupun kafe yang 

menggabungkan keduanya menjadi satu. Kemudian kebanyakan tempat yang 

memisahkan kedua hal tersebut hanya akan mendapatkan keuntungan dari satu 

sisi saja bisa dari sisi makanan yang dijual ataupun hanya dari jasa karaoke yang 

ditawarkan maka, penulis mendapatkan inspirasi untuk membangun sebuah 

tempat yang menggabungkan keduanya yaitu kafe untuk tempat makan yang juga 

memiliki fasilitas karaoke. Dengan menjual atmosfer dan fasilitas yang 

ditawarkan oleh All D’more café yang berupa empat musim yang berbeda–beda di 

setiap ruangan yang disediakan, ditambah dengan peralatan untuk berkaraoke, 
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kafe ini akan menarik banyak sekali pelanggan dan memungkinkan bagi 

pelanggan mendapatkan suasana yang menarik, dan menginspirasi. Bahkan All 

D’more café mungkin akan menjadi salah satu tempat tujuan bagi konsumen yang 

ingin melepas penat ataupun tingkat stres yang mungkin didapatkan dari kegiatan 

sehari–harinya. Seperti yang dimuat dalam Post Metro Balikpapan pada 13 April 

2009 yang mengatakan bahwa salah satu obat untuk mengurangi dan 

menghilangkan stres adalah dengan berkaraoke. Berkaraoke merupakan obat yang 

paling mujarab untuk mengurangi rasa penat setelah 1 minggu menjalani rutinitas 

bekerja. Setelah seminggu kita bekerja pastinya tubuh kita memerlukan refreshing 

untuk sedikit mengurangi rasa penat. Hal ini juga didukung dengan hasil 

kuesioner yang telah disebar bahwa 68% responden suka berkaraoke dan 32% 

responden tidak menyukai karaoke seperti yang ditunjukkan pada gambar 1.3. 

Koran Republika Online pada tanggal 05 Juni 2010 menyebutkan bahwa Kafe 

telah menjadi tempat yang dicari–cari oleh banyak orang dari segala kalangan dan 

umur. Hal ini dikarenakan pada dasarnya, masyarakat memiliki keinginan untuk 

selalu berkomunikasi atau berkumpul baik itu bersama teman, rekan kerja, 

ataupun keluarga. Untuk itu, kafe yang menyuguhkan atmosfer nyaman, privasi, 

dan tentu saja makanan dan minuman lezat tak ayal hadir bak oase untuk mereka 

yang terjebak dalam rutinitas kerja. Menyempatkan diri untuk bersantai dan 

melepas lelah adalah alternatif yang tak bisa ditampik begitu saja.   

Hal ini sesuai pula dengan hasil kuesioner yang telah diedarkan pada periode 

Maret-April 2010 kepada 100 orang responden, penulis memakai 100 responden 

karena menurut Sugiyono, 2010:74 ukuran sample yang layak dalam penelitian 
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adalah antara 30 sampai 500. Gambar 1.2 menunjukkan sebanyak 56% responden 

sering menghabiskan waktu untuk berkumpul dengan teman-teman di kafe 

sedangkan 44% responden tidak sering menghabiskan waktu dengan teman-teman 

di kafe. 

56%

44%

Apakah anda sering menghabiskan waktu untuk berkumpul 
dengan teman-teman di kafe ?

Ya

Tidak

 

Gambar 1.2 Diagram hasil kuesioner mengenai seringnya waktu respoden untuk berkumpul di 

kafe 

Sumber: data diolah 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 1.3 Diagram hasil kuesioner tentang kesukaan responden terhadap karaoke 

Sumber: data diolah 

68%

32%

0%

Apakah anda suka berkaraoke ?

Ya

Tidak



5 

 

 

 

 

All D’more café memiliki jenis usaha yang berbentuk perusahaan 

perseorangan atau Usaha Dagang (UD). Perusahaan perseorangan adalah 

badan usaha kepemilikannya dimiliki oleh satu orang. Sebagai pemilik tunggal 

bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan tentunya juga kepada lembaga–

lembaga keuangan yang berhubungan. (Hukubun, 2007:1) All D’more café 

merupakan suatu usaha yang bergerak di bidang makanan dan juga hiburan. 

All D’more café menjual beberapa macam makanan ringan ataupun minuman. 

Contoh makanan ringan dan minuman yang dijual adalah seperti sandwich, 

French fries, ice tea, dan lain–lain. 

 

1.2 Visi dan Misi 

1.2.1 Visi:  

 “Finding you all the more reason just to come and see”, yang 

menunjukkan bahwa All D’more café memiliki komitmen untuk selalu 

memuaskan dan menarik pengunjung datang dan menikmati layanan yang ada. 

1.2.2. Misi: 

a. Menyediakan produk makanan, fasilitas karaoke, suasana yang 

menarik (interior), dan jasa pelayanan yang baik dan memuaskan 

pelanggan. 

b. Mendapatkan keuntungan dari produk, fasilitas dan jasa yang dijual. 
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c. Mengembangkan perusahaan melalui terbinanya hubungan yang baik 

secara internal (sesama karyawan, atasan, bawahan) maupun eksternal 

(lingkungan sekitar, pemasok, dan konsumen) 

 

1.3 Tujuan 

Tujuan dari All D’more cafe dapat dibagi menjadi tujuan jangka pendek dan 

tujuan jangka panjang. Antara lain adalah :   

1. Tujuan Jangka Pendek 

  Dalam jangka waktu kurang lebih selama lima tahun sesuai dengan 

hasil perhitungan melalu payback period dan harapan penulis, All 

D’more café diharapkan sudah dapat: 

a. Mencapai BEP (Break Even Point). 

b. Menjadi tempat café favorit yang memiliki nuansa unik. 

c. Menyempurnakan jasa pelayanan yang dijual dan terus 

berubah untuk menjadi lebih baik. 

 

2. Tujuan Jangka Panjang 

a. Menambah ruangan yang disediakan. 

b. Melakukan pembaharuan terhadap peralatan–peralatan secara 

berkala. 

c. Membuka cabang di daerah lain di luar Surabaya. 
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3. Manfaat Bisnis 

a. Bagi masyarakat Surabaya, pelajar, mahasiswa, eksekutif muda, 

dan keluarga. Tersedianya sebuah tempat baru yang menawarkan 

suasana unik dan fasilitas karaoke yang baik bagi masyarakat kota 

Surabaya yang selalu welcome terhadap konsep yang baru. 

b. Bagi Pemerintah 

Membantu pemerintah dalam mengurangi tingkat pengangguran 

yang ada dan juga memberikan tambahan pendapatan bagi 

pemerintah dalam bentuk pembayaran pajak. 

c. Bagi Perusahaan 

Mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan produk dan jasa 

yang ditawarkan, perusahaan juga akan merasa puas dikarenakan 

dapat memberikan tempat baru sebagai tujuan untuk refreshing 

dan memberi pengetahuan kepada masyarakat seperti apa suasana 

empat macam musim yang ada di luar negeri. 

 

1.4 Keunggulan Kompetitif 

Keunggulan kompetitif adalah hasil (output) dari proses yang sistematik dan 

sah (legal) untuk mendapatkan dan menganalisa informasi mengenai pesaing 

bisnis yang telah ada dan potensial. Keunggulan dari All D’more café : 

1.  Sedikitnya pesaing, bahkan di daerah lokasi All D’more café 

berada belum ada tempat karaoke yang berdekatan dan belum 

pernah adanya konsep kafe yang seperti ini. 
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2.  Lokasi yang cukup baik, karena Loop cukup ramai didatangi oleh 

berbagai kalangan yang suka mencari tempat baru dan bersenang – 

senang dengan teman atau kolega. 

3.  Desain kafe yang unik dan eksotik akan menarik bagi banyak 

orang untuk datang dan mencoba. 

4. Harga yang ditawarkan cukup reasonable dan cukup bersaing 

dengan kafe – kafe lain yang berada disana. 

5. Belum ada kafe lain yang memadukan antara suasana kafe dengan 

fasilitas karaoke yang dihadirkan oleh All D’more café ini. 

 

All D’more café adalah sebuah kafe yang menawarkan suasana dari empat 

macam musim berbeda yang ada di seluruh dunia dan juga menjual beberapa 

makanan ringan dan minuman–minuman yang dapat dinikmati oleh pelanggan 

yang ingin bersantai ataupun yang hanya ingin menikmati suasana yang 

ditawarkan dari All D’more café. All D’more café menawarkan konsep ruangan 4 

musim yang berarti setiap ruangan yang ada di café ini mewakili satu macam 

musim sehingga masing–masing ruangan akan memiliki suasana yang berbeda–

beda yaitu: 

a. Spring (musim semi) 

Pada ruangan yang yang bernuansa musim semi All D’more café 

menawarkan suasana yang cerah atau pilihan warna yang terang dengan 

lebih menonjolkan warna hijau yang menunjukkan keindahan alam dimana 

musim semi adalah musim dimana semua tanaman bersemi. Makanan dan 
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minuman yang dijual di musim semi ini juga adalah makanan–makanan 

ringan seperti snack, french fries, sandwich, dan lain–lain. 

b. Summer (musim panas) 

Pada ruangan yang bernuansa musim panas All D’more café  menawarkan 

suasana pantai dikarenakan di beberapa bagian negara musim panas adalah 

musim liburan dimana banyak orang akan berlibur ke pantai dan makanan 

atau minuman yang dijual untuk suasana ini lebih dikhususkan untuk 

makanan ataupun minuman yang dingin dan menyegarkan seperti 

minuman es yang bermacam-macam rasa, jus, dan lain–lain. 

c. Fall (musim gugur) 

Pada musim gugur suasana yang ditawarkan dari All D’more café adalah 

suasana yang berwarna pastel atau coklat muda seperti pada saat daun–

daun mulai berguguran dan makanan yang ditawarkan saat musim gugur 

adalah kue–kue yang melambangkan perayaan hasil panen seperti kue 

bulan, ataupun kue–kue tradisional lain yang berasal dari Cina. 

d. Winter (musim dingin) 

Pada musim dingin suasana yang ditawarkan dari All D’more café adalah 

suasana yang menyerupai musim salju di luar negeri dan makanan yang 

ditawarkan adalah makanan–makanan hangat yang sekiranya dapat 

memuaskan pelanggan seperti sup, dan teh. 

 

Selain itu All D’more café juga memberikan fasilitas peralatan karaoke di 

masing–masing ruangan sehingga pelanggan yang suka bernyanyi juga dapat 
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berkaraoke sambil menikmati hidangan yang ada di All D’more café. Jadi secara 

singkat keunggulan kafe ini adalah dari segi suasana yang berbeda dan fasilitas 

karaoke yang ditawarkan yang berada di masing–masing ruangan.  

Penulis telah menyebarkan beberapa kuesioner untuk mengetahui minat 

masyarakat dan berdasarkan hasil kuesioner yang ada sebanyak 88% (gambar 1.4) 

setuju dan menyukai konsep suasana 4 musim yang ditawarkan sedangkan 12% 

responden tidak setuju dan tidak menyukai suasana yang ditawarkan.  

88%

12%

Bagaimana jika ada cafe yang menawarkan 

suasana 4 musim (winter,summer, spring, fall) ?

Ya

Tidak

 

Gambar 1.4 Diagram hasil kuesioner tentang konsep kafe yang ditawarkan 

Sumber: data diolah 

 

1.5 Lokasi 

Lokasi All D’more café terletak di Plaza Graha Family D-12. Lokasi ini 

dipilih karena disekitar daerah ini masih belum ada kafe yang menawarkan hal 

seperti yang ditawarkan oleh All D’more café dan juga karena banyak sekali orang 

yang datang ke tempat tersebut sehingga hal ini akan menambah kemungkinan 

terjualnya produk yang ditawarkan. 
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1.6 Latar Belakang Pemilik 

Nama     : William Lukito 

Alamat     : Darmo Permai Timur 1/11 

Telepon     : 08121655747 

Tempat, Tanggal lahir   : Surabaya, 19 juli 1988 

Pendidikan 

Tahun 1992-1994 : TK Kr. Petra 10, Surabaya 

Tahun 1994 – 2000 : SD Kr. Petra 10, Surabaya 

Tahun 2000 – 2003 : SMP Kr. Gloria, Surabaya 

Tahun 2003 – 2006 : SMA Kr. Gloria, Surabaya 

Tahun 2006 – 2010 : Universitas Ciputra, Surabaya 

Pengalaman Kerja 

Tahun 2008 : Praktek kerja lapangan di Hotel 

Ciputra Semarang departemen 

Food and Beverage (Kitchen), 

periode Maret-Mei 2008 

Tahun 2009 : Praktek kerja lapangan di Hotel 

Equator departemen Food and 
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Beverage (Room Service), periode 

Februari-Mei 2009 

Tahun 2009 : Casual sebagai waiter di rumah 

makan Prime’s departemen Food 

and Beverage, periode 2009 


