
 IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA  

 
 

1 
 

TUGAS AKHIR           KREASI GARNISH PADA PENYAJIAN MAKANAN       YULITANIA  

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 

Indonesia memiliki potensi yang besar di bidang pariwisata. Bisa kita lihat dari 

sumber daya alamnya,  kebudayaan dan sejarah bangsa, festival dan upacara upara 

yang unik menjadi daya tarik datangnya wisatawan. Sesuai perkembangannya 

pariwisata bertujuan memberikan keuntungan baik bagi wisatawan maupun warga 

setempat memberikan kehidupan yang standar kepada warga setempat melalui 

keuntungan ekonomi yang didapat dari tempat wisata. Pariwisata merupakan salah 

satu indrustri terbesar dan merupakan sektor jasa dengan tingkat pertumbuhan 

paling pesat saat ini. Tidak terlepas dari pariwisata akomodasi juga ikut 

berkembang pesat. Pariwisata merupakan salah satu sumber daya yang dapat 

dimanfaatkan sesuai dengan perkembangannya. Pariwisata bertujuan memberikan 

kehidupan yang standar kepada warga setempat melalui keuntungan ekonomi yang 

didapat dari tempat tujuan wisata. Pengertian pariwisata menurut A.J Burkat dalam 

Damanik (2006), parwisata adalah perpindahan orang untuk sementara dan dalam 

jangka waktu pendek ke tujuan diluar tempat dimana mereka biasa hidup dan 

bekerja dan juga kegiatan-kegiatan mereka selama tinggal di suatu tempat tujuan. 

Menurut Sulastiyono (2011), hotel adalah suatu perusahaan yang dikelola oleh 

pemiliknya dengan menyediakan pelayanan makanan, minuman dan fasilitas kamar 

untuk tidur kepada orang-orang yang melakukan perjalanan dan mampu membayar 

dengan jumlah yang wajar sesuai pelayanan
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yang diterima tanpa adanya perjanjian khusus. Berdasarkan definisi para ahli di atas 

maka penulis menyimpulkan bahwa pariwisata di Indonesia sangatlah berkembang 

hingga manca Negara. Hal itu membuat perekonomian Indonesia meningkat karena 

akomodasi di Indonesia juga ikut meningkat, karena akomodasi sangat dibutuhkan 

saat melakukan wisata untuk tempat tinggal sementara yang disertai dengan tempat 

tidur, makanan dan minuman, fasilitas akomodasi, pelayanan yang baik bagi 

pengunjung yang dikelola komersial dan profesional. 

Tabel 1.1 

Direktori Akomodasi Surabaya 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : BPS (Badan PSusat Statistik) Jawa timur tahun 2017. 

Dari tabel diatas seiring dengan perkembangan akomodasi di Surabaya semakin 

ketat dan bermunculan hotel baru seperti hotel syariah. Belum lagi adanya hotel 

bisnis, budget ikut bersaing dan hotel bintang 1-4 yang mulai memberikan 

pelayanan yang baik agar bisa menarik pengunjung. Semakin banyak hotel yang 

ada di Surabaya akan meningkatkan pemasukan kota Surabaya. Dengan 

Hotel Bintang 5 9 

Hotel Bintang 4 21 

Hotel Bintang 3 47 

Hotel Bintang 2 17 

Hotel Bintang 1 3 

Hotel Melati 103 

Hotel Syariah 5 

Jumlah 205 
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berkembangnya akomodasi terutama hotel di Surabaya pasti akan menyiapkan 

fasilitas - fasilitas yang lengkap untuk tamu hotel. Suatu hotel dapat dinilai sukses 

atau tidaknya bisnis yang dijalankan tersebut tidak hanya dilihat dari sudut pandang 

estetika yaitu desain bangunan atau fasilitas yang dimiliki oleh hotel semata, 

melainkan juga dari pelayanan yang diberikan oleh hotel tersebut. Jika hotel ramai 

dikunjungi oleh tamu hotel akan mendapatkan hasil yang besar dari penjualan 

kamar, Dan salah satu pendapatan yang besar pada hotel adalah Food and Beverage 

Depatemen. 

Menurut Arief (2005:113) bahwa Food & Beverage Department yaitu bagian 

yang bertugas mengolah,memproduksi dan menyajikan makanan dan minuman 

untuk keperluan tamu hotel, baik dalam kamar , restaurant ,coffee shop ,banquet 

,makanan karyawan dan sebagainya Food and Beverage departemen adalah salah 

satu departemen yang sangat penting di sebuah hotel, karena Food and Beverage 

Product Departement bertanggung jawab terhadap pengolahan makanan dan 

minuman yang di hidangkan kepada tamu yang menginap di hotel ataupun tamu 

yang hanya berkunjung di outlet Food and Beverage yang ada di hotel. Didalam 

food and beverage ada bagian product dan service, Food and Beverage Product 

Department selain bertanggung jawab terhadap pengolahan semua makanan dan 

minuman yang dihidangkan kepada tamu hotel, sementara bagian service dari 

melayanani pemesanan, pembelian makanan tamu dan terutama berkaitan dengan 

pengiriman dan penyajian makanan untuk pelanggan. Dalam penyajian hidangan 

dalam makanan di hotel memiliki standar kulitas yang baik untuk bahan dan cara 

pengolahan. Tampilan hidangan harus menarik bagi pengunjung.   
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Menurut Azizah (2008: 42) Penyajian makanan adalah faktor terakhir dari 

proses penyelenggaraan menu makanan. Meskipun makanan diolah dengan cita 

rasa yang tinggi tettapi apabila penyajiannya tidak dilakukan dengan baik, maka 

nilai makanan tersebut tidak akan berarti, karena makanan yang ditampilkan saat 

disajikan akan merangsang indera penglihatan sehingga menimbulkan selera yang 

berkaitan dengan cita rasa. Berdasarkan pendapat dari Azizah, dapat disimpulkan 

bahwa penyajian makanan adalah seni penyajian yang dilakukan pada proses 

terakhir penyelenggaraan menu makanan, yang berisikan pengaturan komposisi dan 

penyesuaian warna yang disusun secara menarik agar dapat menambah nafsu 

makan. Pengolahan dan penyajian makanan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan 

manusia. Makanan yang diolah dengan baik kemudian disajikan dengan bentuk 

yang menarik akan dapat menimbulkan rangsangan bagi seseorang untuk 

menikmatinya. Penyajian makanan dengan penampilan menarik menjadikan 

sebuah trend pada produk kuliner. Perubahan trend dalam penampilan makanan 

membuat kuliner berkembang, banyak usaha makanan yang terinspirasi dari 

penampilan makanan dan kreativitas makanan berkelas tinggi seperti di hotel 

karena itu dapat menciptakan hidangan dengan nilai jual tinggi dan menjadi daya 

Tarik bagi konsumen. Makanan yang enak, belum tentu menarik perhatian. 

Makanan yang menarik belum tentu enak. Tapi makanan yang enak dan menarik 

adalah yang di cari oleh banyak orang. Menyajikan makanan adalah bagaimana 

membuat makanan yang lezat dengan tampilan yang menarik. Karena tampilan, 

cara penyajian makanan  dan kualitas makanan yang baik dapat menimbulnya 

keinginan untuk mencicipi makanan tersebut. Oleh karena itu diperlukan kreatifitas 
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bagi seseorang untuk membuat makanan terlihat menarik agar makanan tersebut 

memiliki daya tarik tersendiri. 

Banyak bermunculan bisnis dibidang kuliner yang sangat menarik seperti café. 

Banyak café yang mempunyai kualitas yang baik dan penyajian makanan yang 

menarik layaknya makanan di hotel berbintang. Menurut Budiningsih (2009:51) 

cafe adalah suatu restoran kecil yang berada di luar hotel. cafe memiliki pilhan 

makanan yang sangat terbatas dan tidak menjual minuman yang beralkohol tinggi, 

tetapi tersedia minuman sejenis soft drink, teh, kopi, rokok, cake, cemilan, dan lain-

lain. Seiring perkembangan zaman kini kegiatan makan bukan lagi hanya untuk 

menebus rasa lapar dan haus, tetapi menjadi salah satu ajang rekreasi, oleh karena 

itu, kegiatan makan yang biasanya dilakukan di dalam rumah pindah menjadi di 

luar baik itu di restoran, cafe, atau sejenisnya. Makan di restoran, cafe, atau 

sejenisnya kini telah menjadi pilihan ketika konsumen memiliki waktu luang. Hal 

tersebut menjadi tantangan bagi pengusaha kuliner untuk beradaptasi mengikuti 

perubahan gaya hidup yang kian berkembang dengan memberikan sebuah 

pengalaman makan tidak biasa dan pada akhirnya menciptakan loyalitas konsumen 

itu sendiri. 
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Tabel 1.2 

Jumlah Restoran dan cafe makan di Kota Surabaya 2013-2016 

Tahun Jumlah 

2013 391 

2014 383 

2015 713 

2016 790 

Sumber : Jatim.bps.go.id 2013-2016 

 Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2013 restoran di 

Surabaya berjumlah 391 dan pada tahun 2014 berjumlah 383 mengalami sedikit 

penurunan. Pada tahun 2015 restoran di Surabaya mengalami peningkatan yang 

tinggi yaitu berjumlah 713. Terakhir data pada 2016 jumlah restoran berjumlah 790 

peningkatan yang paling tinggi. Usaha kuliner tersebar dari pinggiran kota hingga 

pusat kota Surabaya. Macam macam usaha kuliner sangat beragam seperti warung 

makan, Café, depot dan rumah makan. Surabaya sangat berpotensi untuk berusaha 

dibidang kuliner. Hal ini dapat dilihat bermunculnya bermacam – macam konsep 

café di Surabaya.  

Café Melalui beragam penyebutan, seperti kedai kopi, coffee shop, bahkan Café 

sekalipun bermunculan di berbagai kalangan masyarakat khususnya bagi anak 

muda. Maraknya Café tersebut juga dibarengi dengan tema dan tujuan tertentu. 

Sebagai misal, beragam konsep dengan iringan musik, terjangkaunya harga, hingga 

sajian menu dengan nuansa tradisional sampai modern seakan menjadi daya tarik 

tersendiri. Hal tersebut kian membuktikan minat masyarakat yang tinggi terhadap 
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keberadaan Café, karena semakin menjamurnya Café secara tidak langsung 

menunjukkan minat pasar terhadap keberadaan Café. Café lebih mengacu pada 

kedai atau warung yang menjual tidak hanya minuman dan makanan tetapi juga 

koran, buku dan buka hingga larut malam. Berdasarkan pengertian tersebut di atas 

Café memiliki ciri seperti tempat yang nyaman untuk menikmati aneka makanan 

dan minuman berikut suasana nyaman untuk berkumpul. 

Penampilan dan pelayanan dari Café tersebut dapat mencerminkan kualitas dari 

tempat tersebut. Kualitas penyajian makanan dan variasi menu juga penting bagi 

daya Tarik bagi konsumen. Sebuah Café harus mempertahankan eksistensi dan 

kualitasnya dan bisa menghadapi persaingan yang ketat. Harga yang ditawarkan 

pada konsumen harus sepadan dengan kualitas produk yang diberikan. Seorang 

konsumen ingin menikmati hidangan yang menarik dan lezat dari suatu inovasi di 

Café tersebut. Café juga harus mempunyai tenaga kerja yang ahli pada bidangnya 

agar dapat menghasilkan makanan yang berkualitas. Untuk mencapai semua itu 

dibituhkan sumber daya manusia yaitu chef yang memiliki jiwa seni, kreativitas dan 

imajinadi serat profesionalisme saat bekerja.  

Berdasarkan penelitian terdahulu Nurhaliza (2017) dengan permasalahan 

inovasi dan daya tarik proses pengolahan penyajian kue tradisional dapat 

disimpulan bahwa bisa menghasilkan produk berkualitas yang maksimal 

dibutuhkan segala sesuatu yang dapat menunjang proses pengolahan. Bergantung 

pada sumber daya yang kompeten, yang kreatif dan mampu menginovasi produk 

sederhana menjadi produk bernilai tinggi. Sebelum hidangan disajikan kepada 

konsumen diberikan sentuhan seni pada presenting food. Guna membuat hidangan 
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menjadi lebih menarik menambahkan nilai gizi dari bahan tambahan pada nilai 

tersebut dan juga meningkatkan harga jual. Keahlian tersebut merupakan kreativitas 

seni dan skill yang wajib dimiliki oleh chef. Hingga dapat mengembangkan inovasi 

baru dibidang kuliner. Menurut Annisaa (2017) makanan dengan cara penyajian 

yang mewah akan terlihat unik dan menarik dan pasti akan mengundang konsumen 

untuk mencoba. Dari kutipan diatas berawal dari penyajian hidangan yang dapat 

sederhana atau standar. Kemudian berkembang dengan tambahan garnish (hiasan) 

untuk mempercantik rasa visual dari sebuah hidangan.  

Menurut buku New Larousse Gastronomique dalam Idayati dan Pratiwi 

(2008:15) Garnish adalah bahan-bahan tambahan yang dibubuhkan pada bahan 

makanan pokok, dan disajikan secara terpisah dan berfungsi sebagai hiasan untuk 

membuat makanan menjadi menarik. Garnish ini bisa digunakan sebagai hiasan 

untuk hidangan makanan yang panas dan dingin. Menghias makanan yang dingin 

ini dapat dilakukan beberapa jam sebelum makanan tersebut disajikan, sedangkan 

untuk hidangan panas biasanya dilakukan secara ala minute. Ala minute ini adalah 

suatu hiasan yang diberikan beberapa menit sebelum makanan dihidangkan , 

dengan sederhana, cepat, tetapi cukup menarik. Memilih bentuk, warna dan tekstur 

garnish harus disesuaikan dengan jenis hidangan yang akan digarnish, agar tidak 

meruak penampilan serta rasa yang diberikan garnish tersebut. Sebelum membuat 

garnish, kita harus memilih dan memakai bahan yang segar dan dalam 

keadaan yang baik.  

Menurut Margareta dan Edwin (2012), kualitas makanan merupakan peranan 

penting dalam pemutusan pembelian konsumen, sehingga dapat diketahui bila 



 IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA  

9 
 

 
TUGAS AKHIR           KREASI GARNISH PADA PENYAJIAN MAKANAN       YULITANIA  

kualitas makanan meningkat, maka keputusan pembelian akan meningkat juga. 

Bahan dapat diolah dengan mudah dan dapat disimpan dalam jangka waktu yang 

cukup lama. Kualitas makanan menurut Knight dan Kotschevar (2000:16) yaitu 

tingkat konsistensi kualitas menu yang dicapai dengan penetapan standar untuk 

produk dan kemudian mengecek poin  yang harus dikontrol untuk melihat kualitas 

yang ingin dicapai. Poin tersebut meliputi resep dan pengukuran yang benar, 

persiapan, temperatur, peralatan, kondisi produk selama persiapan, kebersihan, 

porsi dan faktor lainnya. Setiap produk makanan akan mempunyai standar sendiri, 

jadi terdapat banyak standar dalam setiap menu makanan.  Produk berkualitas yang 

dimaksud  seperti banyak variasi dan jenis menu yang ditawarkan agar konsumen 

bebas memilih serta dengan keinginannya. Tampilan penyajian menu, aroma 

hidangan yang dapat membangkitkan selera makan.   

Garnish merupakan salah satu kompetensi dasar pada tata boga yang 

mengedepankan seni dengan membuat hiasan dari bahan makanan berupa buah atau 

sayur yang bertujuan untuk memperindah penampilan makanan dan juga bisa 

dimakan. Guggenmos & McVety (2010:509) menyatakan bahwa “The word 

garnish comes from the French word garnir, meaning to decorate or furnish. In the 

culinary world, it means to use food as an attractive decoration.” Istilah garnish 

berasal dari bahasa Prancis yaitu kata “garnir”, yang artinya menghias atau 

melengkapi. Dalam dunia kuliner, garnish menjadikan makanan sebagai sebuah 

hiasan yang menarik. Dalam garnish terdapat dua tipe yaitu Edible Garnish adalah 

garnish yang bisa dimakan dalam makanan, sementara Non edible adalah Garnish 

yang tidak bisa dimakan hanya hiasan saja. Keberadaan garnish pada makanan 
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sangat penting dimana dengan penambahan garnish maka makanan memiliki daya 

jual yang lebih tinggi. Bahkan di hotel-hotel berbintang maupun di restoran-

restoran berkelas, seni kuliner dengan penampilan hidangan yang disertai garnish 

merupakan syarat mutlak untuk disajikan kepada tamu. Dengan demikian garnish 

merupakan sebuah keahlian yang saat ini menjadi sangat penting dalam dunia 

kuliner yang akan turut serta mendongkrak dunia pariwisata terutama pada kuliner 

Indonesia.  

Salah satu alat penunjang dalam sebuah hidangan adalah tata letak dan garnish 

hidangan diatas piring saji. Sebagai dekorasi dalam sebuah hidangan di atas piring 

saji, tata letak dan garnish berfungsi sebagai faktor pendukung dalam sebuah sajian 

hidangan selain rasa, yang berguna mempercantik hidangan demi pendukung 

perasaan konsumen saat menyantap hidangan tersebut. Berdasarkan fungsi tata 

letak dan garnish, yang sangat penting dalam sebuah sajian hidangan maka harus 

ada pengelolaan dan pengembangan yang baik dari segi pemilihan bahan, macam 

bentuknya, dan fungsinya selain sebagai dekorasi hidangan. Pengelolaan serta 

pengembangan tata letak dan garnish yang baik dapat menunjang peningkatan nilai 

seni dalam sebuah olahan hidangan.  

1.2 Permasalahan  

 

1. Bagaimana Kreasi garnish pada penyajian makanan di Butter & Bean café 

Surabaya ? 

2. Apa saja aspek yang dipertimbangkan dalam membuat garnish pada 

penyajian makanan di Butter & Bean café Surabaya ? 
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1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 

1.3.1 Tujuan Penelitian  

 

 Tujuan diadakannya penelitian mengenai “Kreasi garnish pada penyajian 

makanan di Butter & Bean café Surabaya”.  

1. Untuk mengetahui kreasi bentuk garnish yang dibuat di Butter & Bean café 

Surabaya.  

2. Untuk mengetahui aspek-aspek yang dipertimbangkan dalam melakukan 

garnish pada makanan di butter and bean café Surabaya. 

1.3.2 Manfaat Penelitian  

 

 Manfaat yang dapat diambil dari peneltian mengenai “Kreasi garnish pada 

penyajian makanan di Butter & Bean café Surabaya” adalah  

1. Bagi Peneliti 

a) Peneliti dapat mengeluarkan ide, pendapat dan gagasan dan ide 

pemikiran sendiri tentang penelitian tersebut, Bisa menambah 

wawasan dalam pembuatan garnish dalam makanan. 

2. Bagi D3 Kepariwisataan / Bina Wisata 

a) Dapat menambah informasi terhadap penelitian tersebut yang 

berhungan dengan penelitian terkait dalam hal ini. 

b) Bisa menjadi bahan kajian untuk penelitian yang serupa atau sejenis. 
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3. Bagi Pembaca 

a) Agar pembaca bisa mengetahui cara membuat garnish yang 

dilakukan Butter & Bean café Surabaya dan mengetahui proses 

dibalik penyajian hidangan yang menarik. 

b)  Segala informasi dan data penelitian ini bisa menjadi inspirasi 

penelitian yang serupa yang menggunakan metode yang sama agar 

menjadi refrensi dalam kebutuhan penelitian pembaca. 

4. Bagi obyek sasaran penelitian 

a) agar cafe mempertahankan eksistensi terhadap persaingan bisnis 

dan mengambil saran masukan dari penelitian ini, selalu 

menciptakan kreasi yang baru untuk menarik konsumen. 
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1.4 Kerangka Pemikiran 

 

Dalam sebuah penelitian dibutuhkan kerangka pemikiran agar lebih terfokus 

pada titik permasalahan. Ada beberapa konsep yang dijelaskam untuk 

mendapatkan gambaran ruang penelitian dan fakta lapangan terkait dengan 

penelitian kreasi garnish pada penyajian makanan di Butter & Bean café 

Surabaya 

Bagan 1.1 Kerangka pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cafe 

Garnish 

Edible Garnish Non Edible Garnish 

Kreasi Penyajian makanan yang menarik bagi Konsumen 

Food plating 

Ukuran porsi hidangan Penataan pada piring Balance 
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1.4.1 Café  

 

Café adalah suatu usaha di bidang makanan yang dikelola secara komersil 

yang menawarkan pada para tamu makanan berat atau makanan kecil dengan 

pelayanan dalam suasana tidak formal tanpa diikuti suatu aturan atau pelayanan 

yang baku, jenis-jenis makanan atau harganya lebih murah karena biasanya 

beroperasi selama 24 jam, dengan demikian dapat dipastikan sebuah café akan tetap 

buka ketika rumah makan-rumah makan lainnya sudah tutup (Sugiarto:1996). 

Menurut Marsum (2005) Cafe adalah tempat untuk makan dan minum sajian cepat 

saji dan menyuguhkan suasanan santai atau tidak resmi, selain itu juga merupakan 

suatu tipe dari rumah makan yang biasanya menyediakan tempat duduk didalam 

dan diluar rumah makan. Kebanyakan Café tidak menyajikan makanan berat namun 

lebih berfokus pada menu makanan ringan seperti kue, roti, sup, dan minuman. 

Biasanya Café menyediakan menu yang lebih sedikit dibandingkan dengan rumah 

makan. Tetapi Café menawarkan suasana relaksasi bagi para konsumennya yang 

merasa lelah dan jenuh. 

 Berdasarkan pengertian diatas Café menyediakan tempat nyaman dan 

tersedia wifi dan hiburan lain untuk berkumpul bersama teman-teman, kerabat dan 

keluarga dengan konsep yang beragam mulai dari konsep modern sampai 

tradisional yang dikelola secara komersil. Café biasanya lebih fokus menjual 

makanan ringan dan minuman. Harga makanan pada café lebih terjangkau daripada 

rumah makan karena mayoritas anak muda / remaja lebih suka datang ke café. 

Walaupun tidak mempunyai menu sebanyak rumah makan, café zaman sekarang 
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banyak yang mempunyai inovasi dengan berkualitas  dalam menu makanan mereka 

sesuai dengan perkembangan zaman dan minat para konsumen.  

1.4.2 Food Plating 

 

Presentasi hidangan memiliki 2 istilah yaitu Presenting food dan food 

plating. Akan tetapi keduanya memiliki arti dan maksud yang sama, hanya saja 

istilah presenting food digunakan dalam tingkat pendidikan dan untuk istilah food 

plating umumnya digunakan dalam lingkungan industri pekerjaan. Dalam 

penelitian ini penulis menggunakan istilah food plating. Food plating merupakan 

penyajian makanan dan penataan posisi di atas piring dengan bentuk seni yang 

berkualitas tinggi (Logan, 2015) Hidangan yang dipresentasikan oleh chef  tentu 

dengan memperhatikan aspek-aspek yang penting saat plating, agar dapat 

menghasilkan cita rasa dengan kualitas tinggi. Makanan yang disajikan dihias 

dengan garnish hingga tampak menarik dengan seni penataan diatas piring. 

Sehingga membuat hidangan tersebut memiliki nilai jual yang tinggi serta 

mengandung tambahan nilai gizi yang baik bagi tubuh.  

1.4.2.1 penataan penyajian makanan 

 

Penataan pada piring dengan pola yang sering digunakan adalah main item 

dan garnish berada disekitar main item dan side dish. Penataan berfungsi untuk 

menyatukan komposisi dari item-item yang ada di atas piring agar membentuk 

suatu kesatuan yang serasi. Penatan yang sederhana lebuh terlihat menarik daripada 

penataan yang rumit, karena dapat membuat konsumen bingung saat menikmatinya. 

Adanya perubahan trend dalam plating menciptakan pola baru seperti: menumpuk 
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semua item seperti menara yang berlapis-lapis ditengah piring, penataan asimetris 

atau acak yang tampak tidak memiliki pola, penataan menyerupai seni abstrak dan 

lain sebagainya. Gisslen (1946) 

1.4.2.2 Ukuran porsi hidangan 

 

ukuran porsi penting untuk penyajian dan perhitungan harga suatu 

hidangan. Pada hidangan continental terdapat ukuran standar porsi yang berbeda 

disetiap giliran makan. Standar porsi untuk hidangan pembuka (Appetizer) sekitar 

125-150 gr, untuk hidangan sup (Soup) sekitar 200-250 ml, untuk hidangan utama 

(Main Course) dengan unsur protein hewani 150-250 gr, unsur karbohidrat 125 gr, 

unsur vitamin 125 gr dan untuk hidangan penutup (Dessert) sekitar 100-120 gr. 

(Sulaiman, 2015). Keseimbangan porsi dengan item yang ada di piring ada 

beberapa item yang dimaksud ialah main item, side dishes, sauces dan garnish perlu 

diperhatikan saat penataan piring. Main item di atas piring merupakan pusat 

perhatian karena ukurannya lebih besar dari item lainnya. Side dishes sebagai 

pendamping dari main item yang lebih kecil. Saus dapat disajikan disekeliling, di 

bawah, atau di atas item. Garnish dari bahasa perancis yang berarti hiasan guna 

membuat tampilan visual dari sebuah hidangan. Semakin cantik penampilan suatu 

hidangan maka semakin tinggi nilai jual hidangan tersebut. Gisslen (1946).  

1.4.3 Garnish 

 

Garnish atau hiasan sebagai item pendukung dari bahan utama untuk dekorasi 

pada plating yang juga memiliki peran penting guna meningkatkan daya tarik mata 

atau visual. Dalam bentuk yang sederhana, garnish diberikan dalam bentuk 
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setangkai daun mint. Pemberian garnish hanya sebagai pendukung, sehingga bahan 

utama tetap mendominasi dan diberi garnish sebagai pelengkap dekorasi saat 

mendominasi dan diberi garnish sebagai pelengkap dekorasi saat penataan di atas 

piring. (Gisslen, Professional Cooking, 1946). Maksud hiasan (garnish) pada suatu 

hidangan adalah untuk memberi daya tarik serta keindahan pada hidangan tersebut. 

Kedua faktor ini akan mempengaruhi penglihatan kita, sehingga menimbulkan 

selera yang akhirnya berkeinginan untuk segera mencicipi hidangan yang disajikan. 

Sebenarnya, seni menghias hidangan dengan buah dan sayuran itu merupakan suatu 

warisan dari leluhur kita. Misalnya, bentuk hiasan buah-buahan untuk sesaji di 

Pulau Bali dan gunungan pada Sekaten di Yogyakarta. Menurut Idayati & Pratiwi 

(2008)  Jenis – jenis garnish ada 2 yaitu  

1. Simple Garnish, adalah garnish yang terdiri dari satu bahan atau 

lebih, biasanya terbuat dari sayur dan buah - buahan, cereal atau makanan-

makanan yang sudah jadi, seperti crouton, bread, tart, dan sebagainya. 

2. Composite Garnish, adalah garnish yang terdiri dari bermacam-

macam bahan sebagai hiasan yang sesuai dengan makanan dasar. Bahan-bahan 

tersebut harus mempunyai perpaduan rasa dan aroma dengan makanan pokok 

atau bahan satu dengan yang lainnya. 

 1.4.3.1 Bahan – Bahan Garnish. 

 

Menurut Idayati & Pratiwi (2008) Dalam garnish terdapat 2 tipe yaitu 

edible garnish dan non edible garnish.              
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1. Edible Garnish : hiasan yang terbuat dari bahan makanan (raw material) 

yang dapat dimakan dan dicerna seperti, Buah, sayuran, Roti, Pasta, Biji-

bijian dan lain-lain. Dalam garnish ini harus berkualitas terutama disajikan 

pada hotel bintang 5 dan kebersihan untuk garnish tersebut.                                           

2. Non Edible Garnish : hiasan yang dibuat atau ditambahkan yang tidak dapat 

dimakan dan dicerna seperti, Bunga, Hiasan buatan, keranjang rotan. Dalam 

tipe garnish ini harus dipastikan kebersihan dan kualitas bahan untuk 

dijadikan garnish dan aman untuk makanan. dan banyak lagi.  

Bahan garnish yang terbuat dari sayuran seperti Tomat, wortel, timun, paprika 

cabai merah, selada dan masih banyak lagi. Sementara bahan dari buah seperti 

anggur, apel, ceri, strawberry, jeruk dan lemon. Ada juga bahan bahan selain sayur 

dan buah yang dapat dimakan seperti roti tawar, jelly, abon, krim, butter cream dan 

lain-lain. Begitu juga Syarat-syarat dalam garnish untuk penyajian makanan adalah 

Bahan yang dipakai harus bahan yang segar, dapat dimakan, Tidak berulat dan 

bersih. Dalam kebersihan garnish juga harus diperhatikan terutama garnish yang 

bisa dimakan, Harus mengetahui jenis makanan yang akan dihias, sehingga bahan 

yang akan dipakai sesuai bahan yang akan dimasak.  

1.4.3.2 Warna Garnish 

 

Penggunaan warna yang mencolok dan menarik, Alat-alat yang digunakan 

sesuai dengan kebutuhan agar hasilnya bagus dan rapi, indah, dan mempesona, 

Besar hiasan dan hidangan yang akan dihias harus seimbang dengan besar ruangan 

dan tahu persis dimana hiasan itu akan diletakkan, Makanan harus kelihatan 
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menarik dan tekstur lebih baik, Memberi variasi makanan yang memang, 

mempunyai warna yang kurang menarik agar lebih terlihat menarik 

Dalam dunia seni masak memasak, bukan saja rasa enak yang menjadi 

tujuan utamanya, faktor keindahan dan keserasian juga memegang peranan penting. 

Maksud hiasan (garnish) pada suatu hidangan adalah untuk memberi daya tarik 

serta keindahan pada hidangan tersebut. Kedua faktor ini akan mempengaruhi 

penglihatan kita, sehingga menimbulkan selera yang akhirnya berkeinginan untuk 

segera mencicipi hidangan yang disajikan.  

1.4.4 Balance 

 

Balance yaitu keseimbangan antara bahan utama makanan dan garnish yang 

digunakan, untuk menghindari kombinasi yang aneh atau berlebihan sehingga 

garnish mendominasi dari hidangan utamnya.  

1. Warna merupakan trik yang digunakan oleh chef professional sebagai 

bahan yang efektif dan efisien untuk memberikan seni pada hidangan. 

Perpaduan warna antara 2 atau 3 warna dapat menghasilkan kontras di 

atas piring lebih menarik daripada hanya 1 warna saja. Kombinasi warna 

diperlukan untuk membantu merangsang selera makan dari konsumen. 

Warna juga dapat menciptakan kenyamanan, keanggunan, relaksasi dan 

keunikan bagi tamu yang menikmatinya. (Mwangi, 2010). Teknik 

memasak serta penangan bahan makanan dapat dipengaruhi ketahanan 

warna alami dari bahan yang digunakan. 

http://tokopastri.com/masakan/jual-abon-daging-sapi-asli-enak.htm
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2. Bentuk makanan dengan beragam potongan pada bahan tidak akan 

membuat hidangan tampak monoton serta dapat memudahkan makanan 

untuk diproses oleh pencernaan. Bahan makanan yang disajikan secara 

utuh membuat penampilan kurang menarik, sehingga dapat 

menggunakan alat berupa cetakan pemotong untuk mendapatkan bentuk 

yang berbeda-beda. Bentuk dari bahan makanan yang digunakan juga 

mempengaruhi nama hidangan dari suatu menu. Berbagai macam 

bentuk seperti : ukiran (carving), irisan (slicing), shaping (tourney, 

parrisienne), dicing (dice, brunoises, julienne) dapat digunakan pada 

garnish. (Gisslen, Professional Cooking, 1946)  

3. Tekstur dari bahan makanan dapat mempengaruhi cita rasa dan aroma 

dari bahan tersebut. Komposisi bahan, teknik pengolahan dan tingkat 

kematangan berpengaruh pada kualitas makanan yang disajikan dan 

kepuasan konsumen saat menyantap hidangan tersebut. Tekstur 

mengacu pada kelembutan-kekerasan, lengket, lembab, basah, berair, 

berminyak. (Khusna, 2017) 

4. Cita rasa memang tidak dapat secara visual juga penting untuk 

diperhatikan, agar makanan yang disajikan tidak hanya menarik secara 

penampilan saja, melainkan juag memiliki rasa yang enak saat dinikmati 

oleh konsumen. Keseimbangan rasa pada sajian diatas piring harus 

disesuaikan dengan sifat bahan yang digunakan. Cita rasa juga dapat 

diperoleh dari variasi warna, bentuk dan tekstur yang dikombinasikan 

menjadi satu kesatuan utuh (Khusna, 2017). 
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1.5 Metode Penelitian 

 

       Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. 

Metode 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. Peneliti menggunakan metode ini karena pengumpulan 

data, penafsiran data dan beserta penjelasan dengan prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan 

perilaku yang diminati sehingga dapat lebih mudah untuk memahami dan 

disimpulkan. Alasan peneliti menggunakan metode tersebut untuk mendeskripsikan 

atau menggambarkan fenomena yang diteliti secara sistematis, faktual, dan akurat 

sesuai dengan judul dari penelitian ini.  

1.5.1 Batasan Konsep 

 

 Penelitian ini dilakukan dengan batas – batas konsep yang jelas dan terfokus 

pada bentuk kreasi dalam membuat food garnish. Berikut merupakan batasan 

konsep yang akan dibahas pada penelitian ini. Penelitian dilakukan di Butter & 

Bean café Surabaya yang menghasilkan inovasi makanan yang berkualitas dan 

menarik.  

Walker (2004), Restoran adalah salah satu tempat dimana pengunjung dapat 

menggunakan alat indra untuk menikmati pelayanan tertentu.  Dari definisi menurut 



 IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA  

22 
 

TUGAS AKHIR           KREASI GARNISH PADA PENYAJIAN MAKANAN       YULITANIA   

para ahli diatas, dapat disimpulkan Restoran adalah tempat untuk menjual makanan 

dan minuman yang mengutamakan fasilitas dan pelayanan yang ramah sebagai nilai 

jualnya walaupun harga yang ditawarkan bisa lebih mahal. 

Seni plating adalah keterampilan dalam melakukan penataan makanan di 

atas piring dengan komposisi dan tata letak makanan yang bernilai tinggi seni. 

Seorang chef profesional yang ahli menciptakan masakan lezat biasanya diiringi 

dengan kemampuan seni plating yang baik. Sebab makanan dibuat tidak hanya 

sekedar enak namun menarik. 

Garnish adalah hiasan untuk makanan, Hiasan dalam hal ini adalah segala 

sesuatu yang umumnya bisa dimakan yang dibuat sedemikian rupa sehingga 

menunjang penampilan suatu hidangan, Sekaligus menggugah selera makan.  

1.5.3 Teknik Penentuan Lokasi 

 

 Pada penelitian ini penulis telah menetapkan lokasi di Butter & Bean café 

Surabaya berletak di  Level 1, Marvel City Mall, Jl. Ngagel No.123, Ngagel, Kec. 

Wonokromo, Kota SBY, Jawa Timur 60246. Butter & Bean café memiliki tempat 

yang nyaman dan modern dan berada di pusat perbelanjaan Surabaya. Menu 

makanan yang disajikan juga berinovasi dengan tampilan yang menarik membuat 

penulis memlih Butter & Bean café. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 

metode observasi sebagai cara untuk mengumpulkan data yang diperlukan.  
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1.5.4 Teknik Penentuan Informan 

 

Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari pengamatan 

namun peran penelitilah yang menentuakan keseluruhan alur penelitian. Dalam 

penulisan tugas akhir ini, penulis membutuhkan informan yang dapat memberikan 

informasi yang aktual. Informan adalah orang dalam, pada latar penelitian. 

Indorman juga dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan 

kondisi latar penelitian jadi, seorang informan harus mempunyai banyak 

pengalaman tentang latar penelitian (Moleong, 2012 : 132) 

Informan yang diperlukan dalam penelitian ini adalah  

1. Manajer cafe : karena dapat memberikan informasi mengenai semua 

hotel yang ingin di teliti dan bertanggung jawab atas karyawan yang ada 

café tersebut. 

2. Chef  : karena dapat memberikan informasi berupa foto presentasi menu 

dan bertanggung jawab atas pembuatan makanan untuk tamu. 

3. Cook Helper : karena terlibat secara langsung dalam pembuatan menu 

dan membantu chef dalam pembuatan makanan. 

Dengan adanya para informan diharapkan dapat membantu peneliti untuk 

memenuhi data yang diinginkan untuk proses penelitian.  

1.5.5 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam upaya memperoleh data dan mengamati obyek yang ada juga untuk 

menjawab berbagai yang telah dirumuskan sebelumnya. Maka dalam penyusunan 

data, teknik yang digunakan adalah sebagai berikut : 
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1. Wawancara 

 Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2013) wawancara merupakan 

pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, 

sehingga dapat dikontruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Peneliti akan 

menggunakan wawancara bebas karena menurut peneliti tidak semua pertanyaan 

yang akan ditanyakan akan dijawab sesuai ekspetasi tergantung dari suasana 

wawancara pada saat tersebut. Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan 

informasi yang sebenar-benarnya kepada pihak yang lebih mengetahui dan 

mengerti tentang informasi yang peneliti butuhkan. 

2. Observasi 

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan untuk melihat, mengamati 

sendiri, kemudian mencatat peristiwa dalam situasi yang berkaitan dengan 

pengetahuan proposional maupun pengetahuan yang langsung diperoleh dari data 

(Moleong:2011). Peneliti akan terjun langsung ke lapangan untuk mencari data, 

melakukan wawancara dan mendapatkan fakta sesuai dengan data yang dibutuhkan. 

3. Penggunaan Bahan Dokumen 

Penggunaan bahan dokumen yang dimaksud berupa data, foto dan informasi 

terkait. Dokumen sudah lama digunakan dalam penelitian data, dapat dimanfaatkan 

untuk menguji, menafsirkan bahkan untuk meramaikan (Moleong, 2012 : 216). 

Dalam melaksanakan penelitian ini dibutuhkan data, foto, dokumen dan catatan 

agar membantu peneliti dalam mengambil sebuah kesimpulan dari apa yang sudah 

didapat. 
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1.5.6 Teknik Analisis data 

 

  Analisis Data adalah suatu proses atau upaya pengolahan data menjadi 

sebuah informasi baru agar karakteristik data tersebut menjadi lebih mudah 

dimengerti dan berguna untuk solusi suatu permasalahan, khususnya yang 

berhubungan dengan penelitian. Data yang diperoleh di lapangan tidak langsung 

dimasukkan dalam suatu laporan melainkan harus disederhanakan dahulu agar lebih 

mudah dipahami. Langkah-langkah analisis sebagai berikut :  

a) Menyediakan data mana saja yang dianggap sebagai inti yang 

berkaitan langsung dalam permasalahan. 

b) Dari data yang telah diperoleh melalui wawancara dan data dari 

informan dikelompokan dan diseleksi. 

c) Membaca dan mempelajari, memisahkan seluruh data yang sudah 

diklasifikasi sebelumnya. 

d) Kemudian data analisis dan dikelompokan diberi kode sesuai 

dengan permasalahan yang nantinya akan membantu dalam 

pemecahan masalah dan penarikan kesimpulan. 

 

 

 

 


