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AKAN
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Mengapa?



kongkow, nongkrong, hangout atau work 
from home

Hal ini membuat bisnis kafe kian laris manis bak 
menjamur di musim hujan dan banyak diburu oleh 
para pengusaha!
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Saat ini lebih dari 10.000 cafe di Indonesia yang diprediksi masih 
akan terus tumbuh. 

Pada 2013-2018, total pendapatan sektor cafe diperkirakan 
meningkat dari USD 3,4 miliar menjadi USD 4,16 miliar!

Nah, sekarang tinggal bagaimana para pengusaha kafe mampu 
menyedot konsumen dengan memberikan penawaran-penawaran 
yg menarik. 

Mulai dari makanan dan minuman yg enak, tempat strategis, 
interior kafe yang menarik, fasilitas seperti musik, wifi, serta yg 
terpenting adalah tempat yang bersih dan nyaman! 

FACT
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Dan, hindari 

7 KESALAHAN BISNIS KAFE & RESTO
yang telah kami rangkum di sini 

HANYA UNTUK ANDA, PENGUSAHA SUKSES BISNIS 
KAFE/RESTO!
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Ada 2 jenis strategi berdasarkan cara owner dalam membangun 
bisnisnya.

1. Strategi Progressive

2. Strategi Defensive 

Dalam STRATEGI PROGRESSIVE sesuai dengan namanya, owner 

mengerahkan segala kemampuan sumber daya untuk memajukan dan 

mengembangkan sayap bisnis nya dengan progresif.

Beberapa caranya antara lain dengan senantiasa melakukan inovasi-

inovasi terbaru, membuka cabang-cabang di berbagai wilayah, 

senantiasa memperbaiki dan memiliki sistem manajemen seperti 

keuangan dan marketing yang baik dan tertata rapi.

Owner pun tidak ragu-ragu mendatangkan ahli atau konsultan 

kafe/resto untuk kemajuan dan pengembangan bisnis nya. 
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Bagaimana dengan STRATEGI DEFENSIVE?

Dalam strategi ini, owner cenderung mempertahankan usaha nya tanpa 

memperhatikan teknologi atau terobosan-terobosan terbaru. Strategi 

ini membuat owner merasa terlalu puas dan bangga terlalu cepat 

sehingga terjebak dalam Friend Zone... Eh salah, maksudnya Comfort 

Zone. 

Enggan berubah karena terlalu nyaman. 

Strategi ini membuat owner baru bergerak saat Omset menurun 

drastis.

Hmmm... 



“

9

Jadi strategi mana yang akan Anda pilih? 

100% pembaca akan memilih strategi yang pertama!

Tapi umumnya, ketika bisnis berjalan, kebanyakan dari Anda malah menjalankan strategi 
yang kedua secara tanpa sadar.

Kok bisa gitu?
Iya! Karena salah dalam penerapan strategi dan kurang konsisten.
Terlalu nyaman, merasa aman, dan enggan melakukan perubahan!

Padahal bisnis kafe/resto merupakan salah satu bisnis dengan banyak sekali pesaing yang 
muncul dengan keunikan-keunikan tertentu dan terobosan-terobosan yang baru. 

Jika Anda tidak responsif melakukan perubahan yang lebih baik, kafe/resto Anda akan 
kalah dalam persaingan bisnis.
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Tidak Adanya Marketing & Sales

Kafe/Resto sudah ramai dan tidak perlu Marketing & Sales?

SALAH BESAR!

Marketing & Sales merupakan ujung tombak nya perusahaan!

Begitu pun dalam bisnis kafe/resto.

Dengan adanya Marketing & Sales, kafe/resto yang sepi bisa jadi ramai, dan 

kafe/resto yang ramai, bisa semakin ramai!

“Marketing & Sales sama aja lah! 1 orang cukup!”

Wah, ini konsep yang salah. 

Marketing dan Sales itu dua hal yang berbeda!

Tugas Marketing adalah meningkatkan Brand Awareness sedangkan tugas 

sales adalah meningkatkan Selling atau penjualan.

Baik nya suatu bisnis kafe/resto memperhatikan hal ini. Ada yang fokus ke 

bagian Marketing, ada juga yang fokus ke bagian Sales.

Jangan lupa juga untuk fokus ke Marketing & Sales Online dan Offline!
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Owner, sebagai pemilik perusahaan, harus memperhatikan 

kepuasan pelanggan bukan? 

Supaya penjulan meningkat? Hehe

Apakah owner melayani pelanggan secara langsung?

Belum tentu, ya kan?

Ada karyawan sebagai perpanjangan tangan owner dalam 

menjalankan konsep bisnis usahanya.

Jika karyawan tidak diperhatikan kesejahterannya, 

kenyamananya dalam bekerja, maka apa yang kaan terjadi?

Pelanggan kabur bur burr...
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Kok gitu? 

Iya, karena karyawan yang tidak puas itu melayani pelanggan dengan seadanya, dan membuat 

pelanggan tidak puas.

Tidak jarang owner banyak yang menganggap karyawannya sebagai babu. 

Duh, hal ini salah besar ya!

Tanpa mereka, bisnis tidak akan bisa berjalan.

Begitu pun mereka yang membutuhkan Anda untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Jadi owner dan karyawan saling membutuhkan bukan?

Anggaplah karyawan adalah Mitra Kerja yang membantu Anda menyukseskan bisnis Anda.

Ketika karyawan sebagai ‘pelanggan internal’ suatu perusahaan sudah merasa puas, maka kemungkinan 

besar pelanggan kafe/resto Anda pun puas!

Jadi, perhatikan Mitra Kerja mu ya!

“
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Bisnis kafe/resto tidak hanya menjual produk berupa makanan dan minuman, 

tetapi juga sekaligus sebagai perusahaan jasa.

Kok jasa?

Iya, jasa menyediakan makanan dan minuman, jasa saat melayani pelanggan, 

jasa saat sedang menghitung uang di kasir, dan masih banyak lagi!

Jadi, etika karyawan HARUS sangat diperhatikan, terutama waiter yang 

berhadapan langsung dalam melayani pelanggan.

Berikut beberapa etika yang salah :

• Menggaruk kepala berulang-ulang

• Meludah

• Mengupil

• Mengorek Kuping

• Mengunyah Makanan 

• Berteriak

• Berlari

• Menatap dengan tidak sopan
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Pelanggaran kecil namun jika diulang berkali-kali akan menjadi suatu kebiasaan yang 

sangat tidak baik.

Berikut beberapa pelanggaran yang paling sering dilakukan karyawan kafe/resto yang 

sebaiknya ditindak sedini mungkin antara lain:

• Merokok di jam operasional

• Menggunakan handphone di jam operasional

• Telat masuk kerja

• Ganti shift tanpa konfimasi

• Berbicara keras dan tertawa terbahak-bahak

• Standby dengan posisi yang tidak sesuai

• Mengunyah makanan saat kerja

• Berpacaran di jam operasional

• Mengabaikan standar penampilan dan standar kerja lainnya

Jika pelanggaran tidak dicegah sedini mungkin, hal tersebut akan menjadi kebiasaan 

dan malah menjadi budaya yang buruk di bisnis kafe/resto Anda. 
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Ini statement yang salah apa salah?

Coba bayangkan jika kafe/resto terletak di tempat terpencil, tidak ada lahan 

parkir, tempatnya cenderung sepi, tidak ada ATM di sekitar kafe/resto 

tersebut....

Wah, walaupun makanannya enak, kemungkinan bisnis kafe tersebut 

berkembang akan sangat kecil, jauh lebih kecil dibanding kafe/resto yang 

berlokasi strategis!

Kalau lokasi nya seperti yang saya sebutkan di awal tadi, tingkat keamanan 

dan kenyaman pelanggan akan sangat rendah.

Dan sangat memungkinkan pelanggan untuk enggan kembali ke 

kafe/resto tersebut.

Yuk disurvey kembali apakah lokasi kafe/bisnis anda sudah strategis 

atau belum!
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Ketika hendak mendirikan kafe/resto, hendaknya memperhatikan 

persyaratan kesehatan rumah makan/restoran, yaitu yang secara garis besar 

terdiri dari:

• Persyaratan lokasi dan bangunan, 

• Persyaratan fasilitas sanitasi, 

• Persyaratan dapur, ruang makan, dan gudang makanan

Persayaratan kesehatan rumah makan dan restoran dalam tulisan ini 

mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

1098/MENKES/SK/VII/2003 Tentang Persyaratan Hygiene Sanitasi Rumah 

Makan dan Restoran.
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Lokasi

• Rumah makan/restoran terletak pada lokasi yang terhindar dari pencemaran yang diakibatkan antara 

lain oleh debu, asap, serangga dan tikus. 

• Tidak berdekatan dengan sumber pencemar antara lain tempat pembuangan sampah umum, WC 

umum dan pengolahan limbah yang dapat diduga mencemari hasil produksi makanan.

Bangunan. 

• Bangunan dan rancang bangun harus dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku, terpisah dengan tempat tinggal. 

• Pembangunan ruang minimal terdiri dari dapur, gudang, ruang makan, toilet, ruang karyawan dan 

ruang administrasi. Setiap ruangan mempunyai batas dinding serta ruangan satu dan lainnya 

dihubungkan dengan pintu. 

• Ruangan harus ditata sesuai dengan fungsinya, sehingga memudahkan arus tamu, arus karyawan, arus 

bahan makanan dan makanan jadi, serta barang-barang lainnya yang dapat mencemari terhadap 

makanan.

“



• Air bersih harus sesuai dengan peraturan Menteri 
Kesehatan Republik Indonesia yang berlaku. Jumlahnya 
cukup memadai untuk seluruh kegiatan dan tersedia 
pada setiap tempat kegiatan.

• Pembuangan air limbah. Sistem pembuangan air 
limbah harus baik, saluran terbuat dari bahan kedap air, 
tidak merupakan sumber pencemar, misalnya memakai 
saluran tertutup, septic tank dan riol. Saluran air limbah 
dari dapur harus dilengkapi perangkap lemak.

• Toilet tidak berhubungan langsung dengan dapur, ruang 
persiapan makanan, ruang tamu dan gudang makanan. 
Toilet untuk wanita terpisah dengan toilet untuk pria, 
begitu juga toilet pengunjung terpisah dengan toilet 
untuk tenaga kerja. Toilet dibersihkan dengan deterjen 
dan alat pengering seperti kain pel, tersedia cermin, 
tempat sampah, tempat abu rokok dan sabun. Lantai 
dibuat kedap air, tidak licin mudah dibersihkan. 

• Jamban harus dibuat dengan tipe leher angsa dan 
dilengkapi dengan air penggelontoran yang cukup serta 
sapu tangan kertas (tissue).

Persyaratan Fasilitas Sanitasi
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• Tempat sampah. Tempat sampah dibuat dari bahan 
kedap air, tidak mudah berkarat, mempunyai tutup dan 
memakai kantong plastik khusus untuk sisa-sisa bahan 
makanan dan makanan jadi yang cepat membusuk. 
Jumlah dan volume tempat sampah disesuaikan 
dengan produk sampah yang dihasilkan pada setiap 
tempat kegiatan.

• Disediakan juga tempat pengumpul sampah sementara 
yang terlindung dari serangga dan hewan lain dan 
terletak di tempat yang mudah dijangkau oleh 
kendaraan pengangkut sampah. 

• Tempat cuci tangan dilengkapi dengan sabun/sabun cair 
dan alat pengering. Apabila tidak tersedia fasilitas cuci 
tangan dapat disediakan : sapu tangan kertas yang 
mengandung alkohol, lap basah dengan dan air hangat. 
Tersedia tempat cuci tangan khusus untuk karyawan 
dengan kelengkapan seperti tempat cuci tangan yang 
jumlahnya disesuaikan dengan banyaknya karyawan yaitu 
1 sampai 10 orang, 1 buah; dengan penambahan 1 buah 
untuk setiap penambahan 10 orang atau kurang. Fasilitas 
cuci tangan ditempatkan sedemikian rupa sehingga 
mudah dicapai oleh tamu atau karyawan. Fasilitas cuci 
tangan dilengkapi dengan air yang mengalir, bak 
penampungan yang permukaannya halus, mudah 
dibersihkan dan limbahnnya dialirkan ke saluran 
pembuangan yang tertutup.

Persyaratan Fasilitas Sanitasi

19





Mari bersungguh-sungguh untuk menjadi pengusaha pekerja keras kafe/resto 

yang sukses dan berkah!

Terima kasih telah membaca dan menerapkan materi buku ini, Salam Sukses!

E book ini kami berdasarkan focus kami untuk membantu Mitra pengusaha

Café dan Resto. Agar dapat lebih berkembang dan dicintai pengunjung. 

Salam Hangat,

AFOR 

PT Cahaya Sinergis Asia


