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TUGAS AKHIR           KREASI GARNISH PADA PENYAJIAN MAKANAN       YULITANIA  

ABSTRAK 

Penyajian makanan pada restoran atau café merupakan salah satu hal yang 

penting dalam daya tarik bagi konsumen selain rasa. Makanan ditata diatas piring 

dengan kreasi dari para chef. Chef yang memiliki kreativitas dan kemampuan bisa 

menciptakan hidangan yang dapat menjual makanan dengan nilai jual yang tinggi. 

Hidangan yang diberi  dengan sentuhan garnish dapat terlihat menarik, mewah dan 

mempunyai nilai seni. Garnish pada penyajian makanan juga bisa menjadi ciri khas 

tersendiri dan menjadi daya tarik karena persaingan dalam dunia bisnis kuliner 

jaman sekarang harus mempunyai inovasi baru dalam menjual makanan. Peneliti 

memilih café yang berada di pusat perbelanjaan Surabaya yaitu Butter and Bean 

Café Surabaya. Café ini memiliki konsep western dan Indonesia karena menjual 

makanan dari mancanegara dan Indonesia. Tampilan desain tempat dari café ini 

menarik dan tampilan makanannya juga menarik. Café ini menjual menu ala carte 

mulai dari makanan ringan dan beberapa makanan berat juga ada beberapa pilihan 

minuman. Café ini sering didatangi oleh anak muda sampai dewasa, mereka juga 

sering mengambil foto makanannya dan membagikannya ke sosial media yang 

membuat keuntungan karena butter and bean café menjadi lebih dikenal. Maka 

penulis  ingin membahas mengenai bentuk kreasi garnish pada penyajian makanan 

dengan aspek – aspek yang dipertimbangkan saat membuat garnish pada food 

plating di Butter and bean café Surabaya. 

 Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif 

deskripsi kualitatif ini dapat dilakukan untuk mendiskripsikan suatu gejala, 

peristiwa, dan kejadian yang terjadi  secara faktual, sistematis, dan akurat. Metode 

penelitian ini dapat menggambarkan, menjelaskan, atau meringkaskan berbagai 

kondisi, situasi, fenomena penelitian menurut kejadian sebagaimana adanya yang 

dapat dipotret, diwawancarai, diobservasi, serta yang dapat diungkapkan melalui 

bahan-bahan dokumenter.  

Hasil penelitian yang diperoleh penulis berupa penjelasan secara detail 

mengenai kreasi garnish dalam penyajian makanan di Butter and bean café 

Surabaya dan penjelasan mengenai beberapa aspek yang dipertimbangkan saat 

melakukan garnish meliputi Balance antara warna, bentuk, rasa, tekstur dan 

garnish itu sendiri, ukuran porsi hidangan dan penataan pada piring serta proses 

plating dan garnish pada makanan yang diciptakan oleh chef itu sendiri agar 

makanan menjadi menarik dan juga memiliki cita rasa yang enak.  
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