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BAB III 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

3.1. Ariya Maitreya Vegetarian Restaurant 

 

Gambar 3.1. Restaurant Maitreya, Sumber: Penulis, 2019 

Restoran vegetarian Ariya Maitreya merupakan salah satu restoran yang 

tertua atau terlama di kota Batam dan restoran ini berada di dalam lingkungan 

vihara “Maha Vihara Duta Maitreya” sehingga restoran itu telah dikenal baik 

masyarakat baik Chinese maupun non-Chinese dan juga para wisatawan yang 

sedang berkunjung. Seperti yang telah disebut tadi bahwa restoran maitreya ini 

terletak di dalam lingkungan vihara yang beralamat Komplek Maha Vihara Duta 

Maitreya Bukit Beruntung, Sungai Panas, Kec. Batam Kota, Kota Batam, 

Kepulauan Riau, Kode pos 29432. Hal yang menarik yang ada didalam restoran 

ini adalah memiliki banyak variasi makanan serta tidak juga lupa kelezatannya.  
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3.2. Nature Vegetarian 

  

Gambar 3.2. Restaurant Nature Vegetarian, Sumber: Penulis, 2019 

 Restoran ini bisa dibilang cukup diketahui oleh masyarakat kota batam 

karena restoran satu ini terletak dengan salah satu mall yang terkenal dan selain 

terkenal yaitu lokasi yang cukup strategis dikarenakan adanya pengunjung yang 

berasal dari luar negri dan mall ini bernama BCS atau Batam City Square. 

Restoran vegetarian ini termasuk restoran yang sudah lama beroperasi dan 

restoran ini memiliki dua lantai yang dimana kebanyakan orang menggunakan 

lantai dua untuk acara. Alamat lengkap untuk restoran ini ialah Komplek Ruko 

baloi Kusuma Indah, Jl. Bunga Raya, Batu Selicin, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam, 

Kepulauan Riau 29444. 
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3.3. Sky Taste Vegetarian Cuisine 

 

Gambar 3.3. Sky Tastes Vegetarian Cuisene, Sumber: Penulis, 2019 

 Sky taste vegetarian cuisine ini merupakan salah satu restoran vegetarian 

yang bisa dikatakan baru, restoran vegetarian satu ini dibuka pada tanggal 25 

Januari 2018 dengan pemilik bernama Eddy Wen. Restoran vegetarian satu ini 

menawarkan konsep menikmati sajian masakan vegetarian dengan berbagai rasa 

yang lezat dalam suasana yang nyaman. Restoran ini tersedia 30 menu vegetarian 

dan Eddy Wen berkata bahwa menu vegetarian yang berada di restoran miliknya 

belum tentu dapat ditemukan diluar dan kokinya berasal dari Indonesia tetapi para 

koki tersebut memiliki pengalaman yang banyak sebagai koki vegetarian di 

Hongkong. Restoran ini dibuka pada jam 10.00am hingga pukul 22.00pm dan 

pada bangunan restoran ini memiliki tiga lantai yang dimana pada lantai satu 

memiliki kapasitas 80 orang yang dimana untuk para pengunjung umum, lantai 

dua memiliki kapasitas 120 orang yang dimana pada lantai itu yang dikonsepkan 

untuk rombongan dan juga bisa dijadikan tempat meeting karena dilengkapi 

projektor dan yang terakhir lantai tiga adalah ruangan VIP yang dapat 

menampung 60 orang, setiap lantai yang berada di restoran ini difasilitaskan wifi 

gratis. Restoran ini beralamat di Komplek Pertokoan Citra mas Baloi Blok A 

No.11-22, Penuin, Batu Selicin, Lubuk Baja. 
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3.4. Pondok Vegetarian 

  

Gambar 3.4. Pondok Vegetarian, Sumber: Penulis, 2019 

 Pondok Vegetarian termasuk salah satu restoran yang jarang diketahui 

karena restoran ini memiliki suatu kendala yang membuat restoran tersebut  jarang 

diketahui yaitu lokasi yang terletak di daerah perumahan. Restoran ini dibuka 

setiap hari minggu sampai jumat dan setiap sabtunya akan tutup kecuali pada 

tanggal 1 dan 15 di kalender imlek. Restoran ini memiliki dua lantai yang dimana 

lantai duanya sangat luas. Untuk harga menu di restoran ini bisa dibilang cukup 

murah dan  rasa masakan yang disajikan tidak kalah enak dibandingkan pada 

restoran lainnya. Restoran ini terletak di Jl. Mangga I No. 10, Batu Selicin, 

Kec.Lubuk Baja. 
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3.5. Moon Vegetarian 

 

Gambar 3.5. Moon Vegetarian, Sumber: Penulis, 2019 

 Moon Vegetrian terletak di daerah Nagoya yang beralamat di Jl. Iman 

Bonjol, Nagoya No.4, Lubuk Baja Kota, Tempat ini lebih tepat disebut rumah 

makan dan di tempat makan ini bisa dikatakan memiliki lokasi yang cukup 

strategis yang dikarenakan daerah disana terdapat banyak usaha seperti travel 

yang dimana selain warga lokal yang mengunjungi terdapat juga warga negara 

asing yang mengunjungi dan juga disana terdapat banyak wirausaha. Rumah 

makan satu ini menawarkan produknya berupa nasi campur yang dimana setiap 

harinya terdapat menu-menu yang berbeda dengan harga yang terjangkau atau 

tidak mahal. Selain menawarkan dalam bentuk nasi campur, rumah makan satu ini 

juga bisa dipesan selain yang di tampilkan salah satunya kwetiau siram, nasi 

goreng, dan yang lainnya. Di rumah makan ini terdapat pengantaran sebagai salah 

satu layanannya. 
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3.6. Pondok Vigen Vegetarian 

   

Gambar 3.6. Pondok VIgen Vegetarian, Sumber: Penulis, 2019 

 Pondok Vigen Vegetarian merupakan restoran vegetarian yang terdapat di 

daerah sei panas dengan alamat Komplek Bukit Beruntung Blok B No 3a.. 

Pondok vigen vegetarian menawarkan produknya berupa nasi campur juga dan 

lauk pauknya sangat banyak disertakan warna makanana dan juga interior yang 

sangat menarik perhatian para pembeli. Restoran ini terdapat dengan Maha Vihara 

Duta Maitreya atau disingat MVDM sehingga masyarakat kota batam sering pergi 

ke vihara Maitreya tidak lupa singgah ke pondok vigen. Pondok vigen vegetarian 

satu ini selain menyediakan masakan vegetarian juga ada menyediakan masakan 

vegan yang dimana artinya bahan yang digunakan tidak berasal dari hewan 
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3.7. Rumah Makan Padang Metta Vegetarian 

 

Gambar 3.7. Rumah Makan Padang Metta Vegetarian, Sumber: Penulis, 

2019 

 Rumah makan padang vegetarian yang satu 3.8.ini memiliki konsep 

seperti rumah makan nasi padang pada umumnya hanya saja lauk pauknya semua 

bertema vegetarian dan merupakan salah satu rumah makan padang yang 

bervegetarian di Batam. Nasi padang yang vegetarian bisa dikatakan sulit 

ditemukan di Batam dan gaya pola vegetarian memiliki banyak macam salah satu 

seperti rumah makan ini. Rumah makan ini tidak jauh dari lokasi restoran Pondok 

Vigen Vegetarian dan juga Maha Vihara Duta Maitreya dengan beralamat Ruko 

Puri Loka, Jl. Bukit Beruntung, Sungai Panas, Kec. Kota Batam.Untuk membeli 

makanan ditempat ini disarankan sebelum jam 12:00PM karena sesuai dikatakan 

ownernya bahwasanya sekitar jam 12.00PM makanannya sudah habis. 
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3.8. D’ssert Vegetarian 

  

Gambar 3.8. D’ssert Vegetarian, Sumber: Penulis, 2019 

 D’ssert Vegetarian merupakan satu-satunya tempat vegetarian yang 

menjual dessertyang vegetarian dan tempat ini baru saja dibuka pada bulan 

Agustus tahun 2019. Di D’ssert Vegetarian ini menjual dessert mereka yang 

berasal dari Taiwan dan di Taiwan hidangan ini sangat populer. Selain produk 

yang ditawarkan yang enak, harga-harga disini juga terjangkau atau bisa dikatakan 

tidak mahal. Untuk lokasi tempat ini beralamat di Ruko Kintamani, Blok B No.10 

di daerah Sei-Panas. 
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3.9. Sweet Veggie 

 

Gambar 3.9. Sweet Veggie, Sumber: Penulis, 2019 

 Sweet Veggie merupakan sebuah rumah makan yang sangat dikenal oleh 

masyarakat lokal ataupun orang yang merupakan siswa-siswi Maitreyawira karena 

lokasi ini terletak didepan sekolah maitreyawira dan makanan disini sangat enak 

dengan disertai harga yang bersahabat. Didalam rumah makan ini memiliki 

interior designya yang cukup baik sederhana tapi nyaman. Selain interiornya, 

tempat ini ada fasilitas AC/Air Conditioning tidaklah sering tempat seperti ini 

memiliki fastilitas ini dan di tempat ini memiliki lantai dua yang dimana lantai 

duanya lebih luas daripada lantai satunya. Sweet Veggie ini sangat direkomendasi 

karena disini makanan disaji kan selain fresh atau segar tentu saja enak dan 

memakai bahan-bahan alami. Tempat ini beralamat di Ruko Kintamani Jl.Raja 

H.Fisabilillah, Tlk. Tering, Kec. Batam Kota. 
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3.10. Simple Life Vegetarian 

 

Gambar 3.10. Simple Life Vegetarian, Sumber: Penulis, 2019 

 Simple Life Vegetarian juga memiliki kepopuleritasnya hampir sama 

dengan Sweet Veggie atau bisa dikatakan dengan sama. Tempat ini sering disebut 

dengan singkat yaitu “Simple” dan didalam tempat ini juga memiliki interior yang 

lumayan enak dan juga terdapat lantai dua. Tempat  ini terletak di Ruko 

Kintamani Jl.Raja H.Fisabilillah No.14, Tlk. Tering, Kec. Batam Kota. 
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