


 

 

 

 

 

Kata Pengantar 
 

Bahan pelajaran atau buku ajar ini dikembangkan sesuai dengan kurikulum yang sedang 

berlaku di Sekolah Tinggi Pariwisata Nusa Dua Bali dan didasarkan pada teori belajar disain 

instruksional Dick dan Carey (1965). Buku ajar ini diharapkan dapat menjadi sumber belajar bagi 

mahasiswa Diploma III, semester I/III, jurusan Manajemen Perhotelan, program studi Manajemen 

Tata Hidangan, Sekolah Tinggi Pariwisata Nusa Dua Bali. 
 

Agar mahasiswa dapat lebih mudah mempelajari buku ajar ini, pada setiap sub pelajaran 

bahan pelajaran ini telah dilengkapi dengan komponen- komponen buku ajar seperti (1) petunjuk, 

(2) tujuan khusus pembelajaran, (3) uraian isi pelajaran, (4) gambar, (5) rangkuman, (6) soal 

latihan dan kunci jawaban, (7) balikan dan (8) daftar bacaan. 
 

Buku ajar ini diharapkan dapat memudahkan belajar bagi mahasiswa peserta matakuliah 

Pengetahuan Bar dan Minuman (PBM), dan pada akhirnya diharapkan pula dapat meningkatkan 

perolehan hasil belajar mereka. 
 

Setiap saran, kritik, masukan dan komentar sangat penulis harapkan untuk meningkatkan 

kualitas bahan pelajaran atau buku ajar ini. 
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PELAJARAN 1 KONSEP DASAR BAR 

 

PETUNJUK 
 

Pelajaran 1 ini membahas tentang konsep dasar bar yang terdiri dari sub-sub bahasan yang 

meliputi (1) sejarah bar, (2) pengertian bar (3) jenis-jenis bar, (4) tata letak (lay out) Public bar, 

(5) tata letak (lay out) Service Bar. 
 

Perhatikan dan pelajari, pelajaran 1 ini dengan baik dan bersungguh-sungguh. Baca 

berulang-ulang sampai Anda dapat memahami isinya, kalau perlu buat catatan-catatan kecil untuk 

memudahkan memahaminya sesuai cara yang Anda miliki. 
 

Setelah Anda selesai mempelajari pelajaran 1 ini cobalah mengerjakan soal-soal yang 

disediakan dan kemudian cocokkan dengan kunci jawabannya. Selanjutnya lakukan saran-saran 

sesuai dengan hasil latihan Anda. 
 

Pada akhirnya Anda diharapkan memperoleh kemampuan sesuai pembelajaran telah 

dijabarkan. 
 

Untuk lebih memahami dan menambah wawasan, Anda diharapkan membaca bab-bab 

yang membahas tentang sub-sub bahasan tersebut diatas pada buku-buku sebagai berikut : 
 

1. Grossman, Harold J,1959. Practical Bar Management, New York: Ahrems Publishing 

Company, Inc. (hal. 11-31 ).  
2. Lastara, I Made. Bar and Beverages, BPLP Nusa Dua,(hal.1-4)  
3. Katsigris Costas dan Porter Mary,1983. Pouring For Profit, A Guide to Bar and Beverage 

Management, New York: John Willy & Son (hal. 1-41 ) 
 

 

TUJUAN KHUSUS PEMBELAJARAN 
 

Bagian ini membahas tentang konsep dasar bar. Setelah selesai mempelajari Pelajaran 1 

ini, Anda diharapkan mampu : 
 

1. Menjelaskan sejarah bar. 
 

2. Menjelaskan pengertian bar, menurut PP No. 24 Tahun 1979 
 

3. Menjelaskan jenis-jenis bar. 
 

4. Menjelaskan dan memberikan contoh Public Bar, sekurang-kurangnya 6 (enam) buah 
 

5. Menjelaskan Service Bar. 
 

6. Menjelaskan tata letak (lay out) Public Bar. 
 

7. Membuat tata letak (lay out) Public Bar 
 

8. Menjelaskan tata letak (lay out) Service Bar. 
 

9. Membuat tata letak (lay out) Service Bar. 



 

 

 

 

Pelajaran 1 KONSEP DASAR BAR 

 

1.1 SEJARAH BAR 
 

Bar yang dikenal pada saat ini, pada mulanya diperkenalkan di Amerika Utara, kira-kira 

sekitar 300 tahun yang lalu. Pada saat itu bar hanyalah merupakan sebuah counter yang dibuat dari 

sebidang kayu yang kuat dan kokoh yang disebut "barrier", yang artinya penghalang. Barrier ini 

berfungsi untuk memisahkan antara petugas bar dengan para tamu yang membeli minuman. 

Minuman tidak diletakkan diatas counter seperti lazimnya kita temui di Bar pada saat ini, namun 

minuman dipegang oleh pembeli sambil berdiri. 
 

Pada saat ini "barrier" masih dapat kita jumpai di setiap bar dalam bentuk yang lebih 

bervariasi dan dengan tujuan tidak hanya sebagai pemisah antara petugas bar dan pembeli 

minuman, tetapi juga digunakan sebagai tempat untuk menaruh minuman pada saat tamu 

menikmati minuman. Didepan counter biasanya diletakkan beberapa tempat duduk yang disebut 

bar stool. 
 

1.2 PENGERTIAN BAR 
 

Di negara-negara maju seperti di Eropa maupun Amerika, bar digunakan sebagai tempat 

untuk melepaskan lelah setelah menyelesaikan pekerjaan di kantor sambil menikmati minuman, 

ngobrol dengan teman, bersuka ria dan sekaligus sebagai tempat untuk mendapatkan teman baru. 

Bar adalah merupakan tempat dimana kita bisa membeli dan menikmati minuman. Disamping 

hanya menjual minuman, kadang-kadang bar juga menyediakan makanan khususnya makanan 

ringan atau snack. P.P. No: 24 tahun 1979 menyebutkan bahwa bar adalah setiap usaha komersial 

yang ruang lingkup kegiatannya menghidangkan minuman, baik minuman yang mengandung 

alkohol maupun tidak, untuk umum ditempat usahanya. 
 

1.3 JENIS-JENIS BAR 
 

Bar dapat dibedakan menjadi dua yaitu : (1). Public Bar atau Front Bar dan (2). 

Service Bar atau Dispense Bar 

 

1.3.1. Public Bar atau Front Bar. 
 

Public Bar sesuai dengan namanya, adalah bar untuk umum, siapa saja boleh datang ke bar 

ini. Public Bar bisa berlokasi didalam suatu hotel menjadi bagian dari pada hotel, atau public bar 

bisa berlokasi diluar hotel, berdiri sendiri dan tidak menjadi bagian dari pada hotel. Para pembeli 

minuman atau tamu dapat secara langsung dilayani oleh petugas bar. 
 

Ada banyak contoh-contoh dari pada Public Bar seperti : 
 

1.3.1.1. Cocktail Bar 
 

Cocktail Bar mempunyai ciri dimana minuman yang dijual sangat bervariasi, khususnya minuman-

minuman campuran dengan standar pelayanan dan kualitas minuman yang cukup baik. Biasanya 

pada cocktail bar terdapat hiburan-hiburan berupa musik yang ringan seperti pemain piano atau 

organ, trio gitar dan lain sebagainya. 



 

 

 

 

1.3.1.2. Night Club 
 

Night Club adalah bar yang hanya dibuka pada malam hari. Bar ini memiliki ukuran yang 

lebih luas dari pada bar yang lain, dimana didalam night club mungkin di dapatkan lebih dari satu 

bar. Night Club biasanya menyediakan tempat untuk melantai (dance floor), dan juga 

pertunjukkan- pertunjukkan seperti pemain band (live entertainment). Para tamu bisa menikmati 

minuman sambil melantai sampai larut malam. 
 

1.3.1.3.Snack Bar 
 

Snack Bar adalah bar yang di samping menjual minurman, juga menjual makanan-

makanan ringan (snack). Pada umumnya pelayanan di Snack Bar mementingkan kecepatan, karena 

biasanya tamu yang datang ke Snack Bar adalah tamu yang tidak memiliki waktu cukup lama atau 

mereka dalam keadaan buru-buru. 
 

1.3.1.4. Pub 
 

Pub pada mulanya berasal dari Inggris, yang merupakan singkatan dari Public House. Para 

pekerja di Inggris setelah selesai bekerja di kantor biasanya mercka datang ke Pub untuk 

melepaskan lelah sambil menikmati minuman seperti beer dan makanan-makanan ringan. 
 

1.3.1.5.Dischotique 
 

Dischotique adalah bar yang pada umumnya dibuka pada malam hari sampai larut malam. 

Cirinya yang utama adalah tersedianya tempat untuk melantai (dance floor), diiringi oleh lagu-

lagu yang diatur dan diputar oleh seorang petugas yang disebut Disk Jockey. Dischotique menjual 

berbagai macam minuman, khususnya minuman campuran dan tidak menjual makanan. 
 

1.3.1.6. Pool Bar 
 

Sesuai dengan namanya Bar ini berlokasi didalam suatu hotel dekat dengan swimming 

pool. Pool Bar melayani tamu-tamu yang sedang berenang atau relax di swimming pool. Para tamu 

dapat memesan minuman dan juga makanan ringan yang disediakan dan dapat menikmati 

pesanannya disekitar swimming pool tersebut. 
 

1.3.1.7.Sunken Bar 
 

Sunken Bar adalah bar yang terletak menyatu dengan kolam renang di suatu hotel. Para 

tamu sambil berenang dapat memesan dan menikmati minumannya di kolam renang tanpa harus 

keluar dari kolam tenang Minuman yang dijualpun bervariasi. 
 

1.3.2. Service Bar atau Dispense Bar 
 

Fungsi dari pada Service Bar atau Dispense Bar adalah untuk menyediakan minuman yang 

dipesan oleh para tamu di hotel baik yang ingin menikmati minumannya di restoran atau di kamar. 

Jadi Bar ini tidak diperuntukkan bagi umum, tapi diperuntukkan hanya bagi tamu yang tinggal 

atau berada di hotel. Minuman dipesan oleh para tamu melalui para waiter baik restaurant waiter 

maupun room service waiter. Petugas bar hanya menyediakan minuman sesuai pesanan dari pada 

waiter tersebut, kemudian para waiter itulah yang akan menghidangkanaya baik di 



 

 

 

 

 
restoran maupun di kamar. Dengan demikian petugas bar tidak bisa melayani para tamu ataupun 

pemesan minuman secara langsung. Lokasi dari pada Service Bar (Dispense Bar) berada pada area 

Food and Beverage Service, di antara Restaurant, Bar dan Room Service untuk memudahkan dan 

mempercepat pelayanan. 
 

1.4. TATA LETAK (LAY OUT) PUBLIC BAR 
 

Dalam merencanakan tata letak (lay out) dari pada suatu Bar, beberapa faktor harus 

dipertimbangkan seperti lokasi bar, jenis bar, tamu yang diharapkan, beserta ukuran atau besarnya 

lokasi bar. Untuk dapat memberikan pelayanan sebaik-baiknya dan seefisien mungkin area yang 

perlu diperhatikan dalam mengatur tata letak dari pada Public Bar adalah sebagai berikut : 
 

1.4.1. Bar Display 
 

Bar Display juga disebut Back Bar letaknya di bagian belakang bar, berfungsi untuk 

memajang minuman keras (spirit dan liqueur) dan gelas- gelas bar. Minuman dan gelas dipajang 

berdasarkan kelompok dan jenisnya serta diatur sedemikian rupa sehingga kelihatan menarik, 

bersih dan rapi. Bar Display diharapkan dapat menarik dan merangsang selera tamu untuk membeli 

minuman. Back Bar dapat ditata sedemikian rupa untuk menunjang kelancaran tugas bartender. 
 

1.4.2. Bartender's Station 
 

Bartender's Station terletak di antara bar display dan bar counter. Tempat ini digunakan 

oleh bartender untuk menyiapkan dan meracik minuman campuran. Ruangan ini biasanya 

dilengkapi dengan peralatan- peralatan seperti tempat pencucian (sink unit), pendingin 

(refrigerator), serta peralatan lain yang diperlukan oleh bartender untuk menyiapkan dan me-racik 

minuman campuran. Bartender's station harus dijaga kebersihannya sehingga sebaikya station ini 

dilengkapi dengan peralatan yang dibuat dari bahan yang adah dibersihkan, seperti dari stainless. 

Luas ruangan juga dibuat sedemikis rupa sehingga ruang gerak dari bartender terasa nyaman. 
 

1.4.3. Bar Counter 
 

Bar Counter disamping berfungsi sebagai pemisah antara bartender dan tamu, juga 

berfungsi sebagai meja tempat tamu menikmati minuman. Oleh karenanya bar counter harus selalu 

berpenampilan bersih dan menarik. Diatas bar counter sebaiknya dilengkapi dengan memasang 

asbak rokok, vas bunga dan drink list (daftar minuman). Di bawah Bar Counter diletakkan 

beberapa peralatan untuk me- nunjang kelancaran penyiapan dan pembuatan minuman campuran 

Di bawah Bar Counter ini sering juga disebut dengan Under Bar. 
 

1.4.4. Bar Lounge (Bar Room) 
 

Ruangan ini merupakan tempat duduk para tamu menikmati minumannya. Dalam menata 

ruangan ini harus disesuaikan dengan jenis bar tersebut seperti penataan lampu, ventilasi, sound 

system, dan dekorasinya . Yang perlu diperhatikap rupa sehingga para tamu merasa nyaman, dan 



 

 

 

 

 
relax dalam menikmati pesanannya, demikian juga para petugas bar merasa lega untuk 

memberikan pelayan.n yang terbaik. adalah ruangan diatur sedemikian 
 

1.4.5. Bar Storage 
 

Ruangan ini digunakan untuk menyimpan minuman yang sewaktu-waktu dapat diambil 

untuk menunjang kelancaran pelayanan. Bar Storaes harus dalam keadaan bersih, rapi, cukup 

penerangan dan ada ventilasi sehingga di dalam ruangan tidak terasa pengap. 



 

 

 

 

 

 Gambar 1.1 : Tata Letak ( Lay Out) Public Bar 

 

 

 Gambar 1.2 : Tata Letak ( Lay Out ) Public Bar dengan dance floor 

 



 

 

 

 

 

  

 Gambar  1.3 : Contoh  Penataan Bar Display , bartender station, bar counter dan Bar  

 

 Sumber : Katsigris Costas & Porter Mary,1983. Pour ing For Profit, A Guide  to Bar and 

Beverage  Management . USA : G.P Putnam & Sons.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

   

Gambar 1.4  : Contoh Penataan Back Bar 

Sumber : Katsigris Costas & Porter Mary,1983. Pouring For Profit, A Guide to Bar and Beverage 

Management, USA: G.P Putnam & Sons. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.5  : Contoh Penataan Under Bar 

Sumber : Katsigris Costas & Porter Mary,1983. Pouring For Profit, A Guide to Bar and Beverage 

Management, USA: G.P Putnam & Sons. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  Gambar 1.6 : Dry Bar Storage 

 

 

 

1.5. TATA LETAK (LAY OUT) SERVICE BAR 
 

Oleh karena Service Bar berfungsi untuk menyediakan minuman yang dipesan oleh tamu 

di restoran atau pun dipesan dari kamar, melalui pramusaji (waiter) restoran atau pramusaji room 

service, itu berarti tamu tidak akan datang langsung ke Service Bar. Dengan demikian lay out yang 

diperlukan pada Service Bar adalah ruangan berupa bar display, bartender station, bar counter dan 

bar storage saja.  
 

 

 Gambar 1.7 : Tata Letak (lay out) Service Bar. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

RANGKUMAN 
 

 

1. Bar pada mulanya muncul di Amerika Utara sekitar 300 tabu yang lalu 
 

2. Kata bar berasal dari kata "barrier" yang artinya penghalang. 
 

3. PP No.24 tahun 1979, menyebutkan bar ialah setiap usaha komersial yang ruang lingkup 

kegiatannya menghidangkan mi- numan baik minuman yang mengandung alkohol maupun 

tidak, untuk umum ditempat usahanya. 
 

4. Bar pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua yaitu Public Bar (Front Bar) dan Service 

Bar (Dispense Bar). 
 

5. Beberapa contoh Public Bar (Front Bar) adalah: (a) Cocktail Bar, (b) Night Club, (c) 

Snack Bar, (d) Pub, (e) Dischotique, (f) Pool Bar dan (g) Sunken Bar. 
 

6. Tata letak bar (Bar lay out) tergantung dari beberapa faktor seperti lokasi dari bar, jenis 

bar, tamu yang diharapkan, ukuran atau besarnya lokasi bar. 
 

7. Tata letak dari pada Public Bar meliputi (a) Bar Display, (b) Bartender's Station, (c) Bar 

Counter, (d) Bar Room (Bar Loungre) dan (e) Bar Storage. 
 

8. Tata letak Service Bar (Dispense Bar), hanya terdiri dari : (a) Bar Display, (b) Bartender's 

Station, (c) Bar Counter dan (d) Bar Storage.  
 
 
 
 
 
 

 

Anda telah selesai mempelajari pelajaran 1 ini. Agar lebih 

memahami dan untuk mengetahui seberapa jauh Anda telah 

memahami isi pokok bahasan tersebut, kerjakanlah soal 

latihan. Jangan melihat kunci jawaban sebelum selesai 

mengerjakan soal. 



 

 

 

 

SOAL LATIHAN 
 

 

PETUNJUK 
 

1. Jawablah soal-soal berikut dengan singkat dan tepat 
 

2. Tulislah jawaban Anda pada lembar kertas jawaban 
 

3. Jangan melihat kunci jawaban sebelum Anda menjawab soal- soal tersebut. 
 

4. Setiap nomornya mendapat skor 10 
 
 

 

SOAL 
 

1. Kapan dan dimana bar pertama kali diperkenalkan ? 
 

2. Kata bar berasal dari kata apa dan apa maksudnya ? 
 

3. Sebutkan pengertian bar menurut PP No.24 Tahun 1979 ? 
 

4. Bar pada dasarnya dibedakan menjadi dua, sebutkan ! 
 

5. Apa yang dimaksud dengan Public Bar (Front Bar) dan berikan contoh dari Public Bar. 
 

6. Apa fungsi Service Bar ? 
 

7. Sebutkan ciri-ciri Cocktail Bar. 
 

8. Sebutkan keadaan tata letak (lay out) dari pada Public Bar dan Service Bar. 
 

9. Gambarlah lay out Public Bar. 
 

10. Gambarlah tata letak (lay out) Service Bar. 
 
 
 

Selamat Bekerja !!!  
 
 
 
 
 
 
 
 

Setelah selesai menjawab soal latihan, cocokkanlah jawaban Anda 

pada kunci jawaban di halaman berikutnya. 



 

 

 

 

KUNCI JAWABAN 
 

 

1. Bar pertama kali diperkenalkan sekitar 300 tahun yang lalu di Amerika Utara. 
 

2. Kata Bar berasal dari kata "barrier" yang artinya penghalang. 
 

3. Pengertian Bar menurut PP No. 24 tahun 1979, ialah setiap usaha komersial yang ruang 

lingkup kegiatannya menghidangkan minuman baik minuman yang mengandung alkohol 

maupun tidak, untuk umum di tempat usahanya. 
 

4. Bar dibedakan menjadi dua yaitu : (a) Public Bar (Front Bar) dan (b) Service Bar 

(Dispense Bar). 
 

5. Yang dimaksud dengan Public Bar (Front Bar) adalah bar yang diperuntukkan untuk 

umum, lokasinya bisa didalam suatu hotel menjadi bagian dari pada hotel, atau bisa pula 

berdiri sendiri di luar hotel tidak menjadi bagian hotel. Para pembeli minuman dapat 

dilayani langsung oleh petugas Bar. Contohnya (1) Cocktail Bar, (2) Night Club, (3) Snack 

Bar, (4) Pub, (5) Dischotique, (6) Pool Bar, (7) Sunken Bar. 
 

6. Service Bar berfungsi untuk menyediakan minuman yang dipesan oleh tamu baik di 

restoran maupun di kamar. 
 

7. Ciri-ciri Cocktail Bar 
 

- Minuman yang di jual sangat bervariasi klhususnya minuman campuran. 
 

- Standar pelayanan dan kualitas minuman cukup baik. 
 

- Terdapat hiburan berupa musik ringan. 
 

8. Tata letak (lay out) Public Bar terdiri dari : 
 

(1). Bar Display 
 

(2). Bartender's Station 
 

(3). Bar Counter 
 

(4). Bar Room (Bar Lounge) 
 

(5). Bar Storage Sedangkan tata letak (lay out) Service Bar, tanpa Bar Storage 
 

9. Lay out Public Bar. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Tata letak Service Bar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Hitunglah skor nilai yang Anda peroleh dengan mengikuti petunjuk 

untuk menghitung skor nilai. Perhatikan balikan dan lakukan saran-

saran. 

 

BALIKAN 
 

1. PERHITUNGAN SKOR :  
 

 

TOTAL SKOR = (Jumlah soal - Jumlah salah) x 10 
 
 

 

2. SARAN YANG HENDAKNYA ANDA LAKUKAN 

: Bila total skor Anda sebagai berikut : 
 

> 80; Anda telah berhasil ! Pertahankan dan tingkatkan prestasi Anda. Bacalah buku-

buku lain pelajaran ini yang telah dianjurkan. 
 

60-80 ; Anda cukup berhasil! Untuk lebih meningkatkan prestasi Anda, Anda 

masih perlu mempelajarinya kem- bali dengan lebih seksama. 
 

< 60; Anda kurang berhasil menguasai dan memahami ma- teri yang disajikan. Anda 

harus lebih berusaha keras untuk mempelajarinya kembali. Cobalah baca 

kembali secara berulang-ulang, diskusikan kepada teman Anda dan 

tanyakan kepada dosen pengajar. 
 
 
 
 

 

Anda pasti berhasil ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PELAJARAN 2 
 

STRUKTUR ORGANISASI BAR 



 

 

 

 

PELAJARAN 2 STRUKTUR ORGANISASI BAR 

 

PETUNJUK 
 

Pelajaran 2 ini membahas tentang Struktur Organisasi Bar yang terdiri dari sub-sub 

bahasan yang meliputi (1) struktur organisasi bar, (2) tugas dan tanggung jawab petugas bar, (3) 

kompetensi petugas bar, (4) kerjasama petugas bar dengan petugas-petugas dari departemen 

lainnya. 
 

Perhatikan dan pelajari pelajaran 2 ini dengan baik dan bersungguh-sungguh. Baca 

berulang-ulang sampai Anda dapat memahami isinya, kalau perlu buat catatan-catatan kecil untuk 

memudahkan memahaminya sesuai yang Anda miliki. 
 

Setelah Anda selesai mempelajari pelajaran 2 ini, cobalah mengerjakan soal-soal yang 

disediakan dan kemudian cocokkan dengan kunci jawabannya. Selanjutnya lakukan saran-saran 

sesuai dengan hasil latihan anda. 
 

Pada akhirnya Anda diharapkan memperoleh kemampuan sesuai dengan rumusan tujuan 

khusus pembelajaran yang telah dijabarkan. 
 

Untuk lebih memahami dan menambah wawasan, Anda diharapkan membaca bab-bab yang 

membahas tentang sub-sub bahasan tersebut diatas pada buku-buku sebagai berikut : 
 

1. Grossman, Harold J,1959. Practical Bar Management, New York : Ahrems Publishing 

Company, Inc. ( hal. 53-60 ). 
 

2. Lastara, I Made. Bar and Beverages, BPLP Nusa Dua, (hal 5-9 ). 
 

3. Katsigris Costas dan Porter Mary, 1983. Pouring For Profit A Guide to Bar and 

Beverage Management, New York: John Willy & Son (hal. 81-106 ) 

 

TUJUAN KHUSUS PEMBELAJARAN 
 

Bagian ini  membahas tentang Struktur Organisasi  Bar. Setelah selesai  mempelajari  

Pelajaran 2 ini, Anda diharapkan mampu : 
 

1. Membuat struktur organisasi bar yang memiliki operasi cukup besar 
 

2. Menyebutkan minimal 6 (enam) tugas dan tanggung jawab Bar Manager (Beverage 

Manager). 
 

3. Menyebutkan minimal 5 (lima) tugas dan tanggung jawab Head Bartender 
 

4. Menyebutkan minimal 4 (empat) tugas dan tanggung jawab Bar Captain 
 

5. Menyebutkan minimal 3 (tiga) tugas dan tanggung jawab Bartender 
 

6. Menyebutkan tugas dan tanggung jawab Bar Waiter / Waitrees 
 

7. Menyebutkan 3 (tiga) kompetensi yang harus dimiliki oleh petugas Bar.  

8. Menyebutkan minimal 8 (delapan) dengan seksi / departemen mana saja bar selalu 

mengadakan kerjasama untuk menunjang keberhasilan operasinya, dan bagaimana 

bentuk kerja samanya 



 

 

 

 

 
 
 

Pelajaran 2 Struktur Organisasi Bar 

 

2.1 STRUKTUR ORGANISASI BAR 
 

Struktur organisasi suatu bar sangat tergantung dari pada seberapa besar operasi bar 

tersebut. Besar kecilnya ruang lingkup operasi suatu bar dapat dilihat dari beberapa hal seperti : 

jumlah tempat duduk dan meja yang tersedia pada bar tersebut, jumlah pengunjung yang datang 

mengun- jungi bar tersebut, banyaknya outlet bar yang ada dalam suatu hotel. Semakin besar 

operasi suatu bar, hendaknya struktur organisasi bar tersebut semakin besar dan semakin lengkap. 

Berikut ini contoh struktur organisasi bar yang memiliki operasi cukup besar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Bila operasi bar itu tidak terlalu besar maka struktur organisasinya bisa disederhanakan 

menjadi Bar Supervisor, Bartender dan Bar Waiter. 
 

Contoh struktur organisasi bar yang sederhana: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Pada bar yang operasinya tidak terlalu besar tugas dan tanggung jawab Bar Supervisor 

sama seperti tugas dan tanggung jawab Head Bartender. 



 

 

 

 

2.2. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PETUGAS BAR 
 

Setiap petugas bar yang menjabat pada posisi tertentu memiliki tugas dan tanggung 

jawab masing-masing seperti berikut ini. 
 

2.2.1. Bar Manager (Beverage Manager ) 
 

- Bertanggung jawab penuh atas keberhasilan operasi bar secara keseluruhan.  
- Bertanggung jawab atas peningkatan kemampuan bawahanya, baik dalam hal pengetahuan, 

keterampilan dan sikap  
- Bertanggung jawab atas pembelian minuman-minuman serta peralatan bar.  
- Mengawasi pelaksanaan inventory, mengupayakan dan menjaga sistem kontrol (control 

system).  
- Membuat standarisasi untuk kepentingan operasi bar.  
- Membuat dan menentukan kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan operasi bar  
- Menangani keluhan-keluhan tamu.  

2.2.2 Head Bartender 
 

- Bertanggung jawab penuh atas keberhasilan operasi bar pada outletnya.  
- Bertanggung jawab atas peningkatan kemampuan bawahannya  
- Mengontrol semua persiapan di bar  
- Mengawasi persiapan dan presentasi semua minuman khususnya minuman campuran serta 

pelayanan di bar.  
- Menyambut para tamu.  
- Bertanggung jawab atas segala administrasi pada outietnya seperti : inventory, persediaan 

minuman, skedul bawahan.  

2.2.3. Bar Captain 
 

- Bertanggung jawab atas keberhasilan pelayanan di Bar Room  
- Mengecek semua persiapan-persiapan dan kebersihan Bar Room  
- Menyambut tamu dan mengantarkan ke tempat duduknya  
- Mengawasi operasi pelayanan di Bar Room Menerima dan menangani keluhan tamu  

2.2.4. Bartender 
 

- Bertanggung jawab atas pengadaan minuman atau bahan lain yang diperlukan di bar 

melalui Store Room.  
- Mengecek semua persiapan di Bartender Station  
- Menyiapkan minuman dan membuat minuman camparan dengan pesanan  
- Dapat pula menangani dan bertanggung jawab atas Cash register  

2.2.5. Bar Waiter/Waitress 
 

- Membersihkan dan menata furniture (meja, kursi) di Bar Room  
- Membersihkan, menyiapkan dan menyimpan semua peralatan yang digunakan untuk 

melayani tamu.  
- Mengambil pesanan tamu  
- Menghidangkan minuman  
- Menyerahkan bill tamu 



 

 

 

 

- Membersihkan dan menata kembali meja tamu. 
 

 

2.3. KOMPETENSI PETUGAS BAR 
 

Keberhasilan operasi bar secara keseluruhan sangat ditentukan oleh kualitas yang dimiliki 

oleh orang-orang yang bekerja pada bar tersebut. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap 

petugas bar adalah sebagai berikut : 
 

2.3.1. Pengetahuan (Knowledge)  

Seorang petugas bar harus memiliki pengetahuan tentang bar, pengetahuan tentang semua 

jenis minuman termasuk minuman campuran, serta pengetahuan umum lainnya dapat menunjang 

keberhasilan pelayanan di bar. Sebagai seorang petugas bar yang baik, hendaknya dapat 

memberikan jawaban atau informasi yang benar atas setiap pertanyaan para tamu. Demikian juga 

sebagai seorang penjual, semua petugas bar diharapkan memiliki pengetahuan yang cukup tentang 

teknik menjual untuk mencapai suatu keuntungan. Hal yang penting juga, setiap petugas bar, 

hendaknya mengetahui apa yang sedang terjadi dan berkembang di industri (lingkungan bar dan 

minuman ) dengan mengunjungi perusahaan-perusahaan lain yang ada hubungannya dengan bisnis 

bar. 
 

2.3.2. Keterampilan (Skill)  

Keterampilan tertentu sangat dibutuhkan oleh petugas bar agar dapat melaksanakan 

tugasnya dengan baik. Misalnya seorang bartender, harus mampu menyiapkan dan membuat 

minuman campuaran sesaai standar resep yang telah ditetapkan. Seorang Bar Waiter harus bisa 

mengambil pesanan tamu dan bisa trampil menghidangkan minuman. 
 

2.3.3. Sikap dan Penampilan (Attitude)  

Seorang petugas bar yang baik harus selalu berpenampilan rapi dan menarik. Selalu 

menggunakan seragam dalam kondisi bersih, rapi dan kelihatan segar. Sepatu yang dipakai 

hendaknya tidak menggunakan hak yang tinggi, dan selalu dalam keadaan disemir, sehingga 

kelihatan bersih dan mengkilap. 
 

Petugas bar seharusnya juga menjaga badannya agar selalu dalam keadaan bersih, segar, 

dan sehat. Oleh karenanya ia harus selalu mandi dengan teratur. Rambut harus selalu dalam 

keadaan dicukur pendek dan rapi. Muka juga harus diperhatikan, bagi pria harus selalu mencukur 

jenggot, jambang maupun kumis, sehingga kelihatan rapi dan bersih. Bagi petugas perempuan 

muka sebaiknya didandani secara sederhana, tetapi tetap berpenampilan menarik dan bersih. 

Tangan selalu dijaga agar dalam keadaan kering dan bersih serta kuku-kuku tangan dipotong 

pendek dan bersih. Selalu menjaga agar nafas tetap segar dan tidak bau dengan selalu menyikat 

gigi secara teratur. 
 

Petugas bar juga diperlukan memiliki sikap mental yang baik, memiliki postur tubuh yang 

baik serta memiliki kebiasaan yang baik. Jangan sampai berbicara terlalu keras atau berteriak, 

hendaknya berdiri secara tegap. Petugas bar harus selalu sopan, kelihatan ceria, dan melakukan 

pekerjaan secara bersungguh-sungguh. Ia harus selalu tepat waktu pada saat bertugas dan selalu 

bersikap jujur baik terhadap tamu maupun terhadap teman sekerja. Hindari kebiasaan- 



 

 

 

 

 
kebiasaan buruk apabila sedang melayani tamu, seperti sambil minum atau makan atau merokok 

pada saat bertugas. Jadi seorang petugas bar hendaknya selaiu memiliki dan menunjukkan 

kebiasaan kebiasaan baik seperti berdiri tegap, selalu senyum dengan tulus, berbicara dengan jelas 

tetapi tidak berteriak dan mempunyai mental sanggup dan mau melayani orang. 
 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gb. 2.1 Penampilan seorang petugas Bar. 

 



 

 

 

 

2.4. KERJA SAMA PETUGAS BAR DENGAN PETUGAS DEPARTEMEN LAINNYA. 
 

Setiap petugas bar harus dapat menciptakan dan menjaga kerjasama yang baik dengan 

sesama staff di bar maupun dengan staff lain di luar seksi bar. Mereka harus dapat bekerja secara 

bersama-sama, saling penuh pengertian untuk keberhasilan operasi bar. Hindari sikap perselisihan, 

dan pertengkaran diantara para staff yang dapat mempengaruhi kenyamanan tamu. Oleh karenanya 

setiap petugas bar dalam setiap melakukan tugas hendaknya selalu bersikap sopan, jujur, ramah 

dan bersahabat serta dapat diajak bekerja sama. Saling pengertian antara petugas bar dan juga 

dengan petugas-petugas dari departemen lainnnya akan dapat menciptakan kondisi kerja yang baik 

dan nyaman dan pada akhirnya akan mempengaruhi keberhasilan operasi bar. 
 

Pada dasarnya disuatu hotel ada beberapa departemen atau seksi-seksi lain yang selalu 

bekerjasama untuk dapat memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada para tamu. 

Hubungan kerjasama ini harus selalu ditingkatkan dan dipelihara dengan baik. 
 

Departemen-departemen dan seksi-seksi yang selalu bekerjasama dengan bar : 
 

2.4.1. Restaurant  

Setiap minuman yang dipesan oleh tamu di restoran disiapkan oleh bar (Service Bar), 

kemudian dihidangkan di restoran tersebut. Bila suatu pesta (party) diadakan di restoran atau di 

ruang perjamuan (banquct room) semua pesanan minuman menjadi tanggung jawab bar untuk 

menyediakannya. 
 

2.4.2. Room Service  

Ada kalanya tamu yang tinggal di kamar disuatu botel memesa minuman. Minuman akan 

dipesan melaui Room Service. Rooms Service akan mendapatkan minuman tersebut pada Service 

Bar. Kemudian Service Bar akan menyediakan minuman tersebut sesuai dengan pesanan, de 

lanjutnya petugas Room Service yang menghidangkannya dikamar. 
 

2.4.3. Store room  

Semua kebutuhan bar dalam menunjang operasinya seperti peralatan bar, minuman, 

bahan lainnya (Bar Suplies) dapat diperoleh di Storeroom dengan membuat pesanan (requisition). 

Kapan waktunya dan berapa kali diperbolehkan membuat requisition dalam seminggu, tergantung 

dari kebijaksanaan manajemen hotel. 
 

2.4.4. Cost Control  

Dengan bantuan petugas bar, Cost Control melakukan inventori phisik (phisical 

inventory) secara berkala, guna dapat mengetahui "beverage cost persentages". Petugas bar 

berkewajiban menjaga "beverage cost percentages" tersebut yang ditetapkan oleh manajemen. 
 

2.4.5. Front Office Departement  

F.O. Departement akan memberikan informasi kepada bar tentang jumlah dan waktu 

kedatangan tamu yang baru, tamu yang berstatus VIP, jumlah tamu yang ada hari ini di hotel, 

sehingga petugas bar dapat menyesuaikan persiapan-persiapan yang harus dilakukan. Petugas bar 



 

 

 

 

 
juga akan menyiapkan "welcome drink" yang dipesan oleh F.O. Departement, dan juga akan 

memberikan perhatian dan pelayanan yang sebaik-baiknya khususnya terhadap tamu-tamu VIP. 
 

2.4.6. House Man  

Seksi ini akan selalu membersihkan area dari pada bar. Disamping itu bila diadakan suatu 

"cocktail party" house man akan menyiapkan furniture yang diperlukan seperti meja dan kursi. 
 

2.4.7. Laundry  

Laundry Section akan membersihkan lena yang diperlukan di bar, termasuk pakaian 

seragam karyawan yang bertugas di bar. 
 

2.4.8. Kitchen  

Kitchen akan menyediakan makanan-makanan ringan yang dihidangkan di bar, seperti 

kacang-kacangan, emping, cheese stick dan lain sebagainya. Sebaliknya kitchen bisa mendapatkan 

minuman-minuman yang diperlukan untuk keperluan memasak didapur. 
 

2.4.9. Engineering Department  

Setiap kerusakan dan perbaikan yang menyangkut tentang peralatan listrik, air, furniture, 

dapat menghubungi bagian ini untuk mendapatkan perbaikan. 
 

Disamping departemen-departemen tersebut diatas masih ada lagi departemen-

departemen lain yang selalu bekerjasama dengan bar dalam upaya meningkatkan keberhasilan 

operasi hotel, seperti Security departement, Personalia, Marketing departement. 



 

 

 

 

RANGKUMAN 
 

1. Struktur organisasi bar sangat tergantung pada besar kecilnya operasi bar tersebut. 
 

2. Besar kecilnya operasi bar dapat dilihat dari beberapa hal seperti jumlah tempat duduk 

dan meja yang tersedia, jumlah pengunjung, banyaknya jumlah outlet (bar outlet). 
 

3. Struktur organisasi suatu bar terdiri dari :(1) bar manager (beverage manager), (2) head 

bartender, (3) bar captain, (4) bartender, (5) bar waiter/ waitrees. 
 

4. Masing-masing petugas bar mempunyai tugas dan tanggung jawab sesuai dengan 

jabatannya. 
 

5. Setiap petugas bar seharusnya memiliki kompetensi yang dipersyaratkan seperti (1) 

pengetahuan (knowledge), (2) keterampilan (skill), (3) sikap dan penampilan (attitude) 
 

6. Agar operasi bar dapat berjalan dengan sukses, setiap petugas bar diharapkan dapat bekerja 

sama dengan rekan sekerjanya dilingkungan seksi bar dan juga dengan petugas-petugas 

dari departemen lainnya. 
 

7. Departemen atau seksi yang selalu berhubungan dan bekerjasama dengan bar antara lain  
(1) Restaurant, (2) Room Service, (3) Store room, (4) Cost Control, (5) Front Office 

Departement,(6) House Man, (7) Laundry, (8) Kitchen, (9) Engineering Department.  
 
 
 
 

 

Anda telah selesai mempelajari pelajaran 2 ini. Agar lebih memahami  

 dan untuk mengetahui seberapa jauh Anda telah memahami isi pokok  

bahasan tersebut, kerjakanlah soal latihan. Jangan melihat kunci jawaban  

sebelum selesai mengerjakan soal. 



 

 

 

 

SOAL LATIHAN 
 

PETUNJUK 
 

1. Jawablah soal-soal berikut dengan singkat dan tepat 
 

2. Tulislah jawaban Anda pada lembar kertas jawaban 
 

3. Jangan melihat kunci jawaban sebelum Anda menjawab soal- soal tersebut. 
 

4. Setiap nomornya mendapat skor 10 
 
 

 

SOAL 
 

1. Buatlah struktur organisasi bar yang memiliki operasi cukup besar 
 

2. Sebutkan tugas dan tanggung jawab Bar Manager (Beverage Manager) 
 

3. Sebutkan tugas dan tanggung jawab Head Bartender 
 

4. Sebutkan tugas dan tanggung jawab Bar Captain 
 

5. Sebutkan tugas dan tanggung jawab Bartender 
 

6. Sebutkan tugas dan tanggung jawab Waiter/Waitrces 
 

7. Sebutkan kompetensi yang harus dimiliki oleh petugas bar 
 

8. Sebutkan dengan seksi / departemen mana saja bar selalu me ngadakan kerjasama untuk 

menunjang keberhasilan operasinya 
 

9. Jelaskan bentuk kerjasama bar dengan Storeroom 
 

10. Jelaskan bentuk kerjasama bar dengan Front Office Department 
 
 
 

Selamat Bekerja !!!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Setelah selesai menjawab soal latihan, cocokkanlah jawaban Anda 

pada kunci jawaban di halaman berikutnya. 



 

 

 

 

KUNCI JAWABAN 
 

1. Sruktur Organisasi Bar  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. Tugas dan tanggung jawab Bar Manager (Beverage Manager)  
(1) Bertanggung jawab penuh atas keberhasilan operasi bar secara keseluruhan  
(2) Bertanggung jawab atas peningkatan kemampuan bawahannya, baik dalam hal 

pengetahuan, keterampilan dan sikap.  
(3) Bertanggung jawab atas pembelian minuman serta peralatan bar.  
(4) Mengawasi pelaksanaan inventory, mengupayakan dan menjaga sistem kontrol 

(control system)  
(5) Membuat standarisasi untuk kepentingan operasi bar  
(6) Membuat dan menentukan kebijakan yang hubungannya dengan operasi bar.  
(7) Menangani keluhan-keluhan tamu. 

 
3. Tugas dan tanggung jawab Head Bartender  

(1) Bertanggung jawab penuh atas keberhasilan opérasi bar pada outletnya  
(2) Bertanggung jawab atas peningkatan kemampuan bawahannya  



 

 

 

 

(3) Mengontrol semua persiapan di bar.  
(4) Mengawasi persiapan, persentasi semua minuman khususnya outletnya. minuman 

campuran serta pelayanan di bar  
(5) Menyambut para tamu.  
(6) Bertanggung jawab atas segala administrasi pada outletnya seperti inventory, stock 

minuman, skedul bawahan. 
 

4. Tugas dan Tanggung jawab Bar Captain  
(1) Bertanggung jawab atas keberhasilan pelayanan di Bar Room  
(2) Mengecek semua persiapan-persiapan dan kebersihan Bar Room  
(3) Menyambut tamu dan mengantarkan ketempat duduknya.  
(4) Mengawasi operasi pelayanan di Bar Room. 



 

 

 

 

(5) Menerima dan menangani keluhan tamu. 
 

5. Tugas dan tanggung jawab Bartender  
(1) Bertanggung jawab atas pengadaan minuman atau bahan-bahan lain yang diperlukan 

di bar melalui Store Room.  
(2) Mengecek semua persiapan di Bartender Station  
(3) Menyiapkan minuman dan membuat minuman campuran sesuai dengan pesanan  
(4) Dapat pula menangani dan bertanggung jawab atas Cash register 

 
6. Tugas dan tanggung jawab Bar Waiter /Waitrees  

(1) Membersihkan dan menata furniture (meja dan kursi)  
(2) Membersihkan, dan menyimpan semua peralatan yang digunakan untuk melayani 

tamu  
(3) Mengambil pesanan tamu.  
(4) Menghidangkan minuman  
(5) Menyerahkan bill tamu  
(6) Membersihkan dan menata kembali meja tamu. 

 
7. Kompetensi yang harus dimiliki oleh petugas bar  

(1) Memiliki pengetahuan (knowledge)  
(2) Memiliki keterampilan (skill)  
(3) Memiliki sikap dan penampilan (attitude) 

 
8. Untuk menunjang keberhasilan operasi bar, bar bekerja sama dengan beberapa 

departemen / seksi lainnya seperti :  
(1) Restaurant  
(2) Room Service  
(3) Storeroom  
(4) Cost Control  
(5) Front Office Department  
(6) House Man  
(7) Laundry  
(8) Kitchen  
(9) Engineering Department. 

 
9. Bentuk kerjasama Bar dengan Storeroom  

Minuman, peralatan bar serta bahan lainnya (Bar Supplies) bisa didapatkan di Bar Store, 

dengan membuat requisition. 
 

10. Bentuk kerjasama Bar dengan F.O. Department  
(1) F.O. Department memberi informasi kepada bar tentang keda- tangan tamu (kapan dan 

jumlah), tentang jumlah tamu yang berada di hotel pada hari itu serta tentang tamu 

yang berstatus VIP.  
(2) Petugas Bar menyiapkan welcome drink sesuai pesanan F.O. Department. 



 

 

 

 

Hitunglah skor nilai yang Anda peroleh dengan mengikuti petunjuk untuk 

menghitung skor nilai, Perhatikan balikan dan lakukan saran-saran. 
 
 
 
 

BALIKAN 
 

 

1. PERHITUNGAN SKOR :  
 

 

TOTAL SKOR = (Jumlah soal - Jumlah salah) x 10 
 
 

 

2. SARAN YANG HENDAKNYA ANDA LAKUKAN 

: Bila total skor Anda sebagai berikut : 
 

> 80; Anda telah berhasil ! Pertahankan dan tingkatkan prestasi Anda. Bacalah buku-

buku lain pelajaran ini yang telah dianjurkan. 
 

60-80 ; Anda cukup berhasil! Untuk lebih meningkatkan prestasi Anda, Anda 

masih perlu mempelajarinya kem- bali dengan lebih seksama. 
 

< 60; Anda kurang berhasil menguasai dan memahami ma- teri yang disajikan. Anda 

harus lebih berusaha keras untuk mempelajarinya kembali. Cobalah baca 

kembali secara berulang-ulang, diskusikan kepada teman Anda dan 

tanyakan kepada dosen pengajar. 
 
 
 
 

 

Anda pasti berhasil ! 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PELAJARAN 3 
 

PENGELOMPOKAN & PENGGUNAAN PERALATAN 

BAR SERTA BAR SUPPLIES 



 

 

 

 

 

PELAJARAN 3 PENGELOMPOKAN & PENGGUNAAN 

PERALATAN BAR SERTA BAR SUPPLIES 

PETUNJUK 
 

Pelajaran ini membahas tentang pengelompokan dan penggunaan peralatan bar serta bar 

supplies yang terdiri dari sub-sub bahasan yang meliputi : (1) jenis dan fungsi peralatan bar, (2) 

jenis dan fungsi bar supplies (3) membersihkan peralatan bar dan (4) membuat garnishes. 

Perhatikan dan pelajari pelajaran 3 ini dengan baik das bersungguh-sungguh. Baca 

berulang-ulang sampai Anda memahami ininya kalau perlu buat catatan-catatan kecil untuk 

memudahkan memahaminya sesuai cara yang Anda miliki. 

Khusus tentang sub bahasan (3), tentang langkah-langkah membersihkan peralatan bar 

dan sub bahasan (4), tentang langiat langkab membuat garnish dari lime dan jeruk (orange) 

dilengkani dengan media slide. Dosen Anda akan menayangkannya di brls sehingga sebelum Anda 

melakukan praktek di laboratonum bar, Anda díharapkan sudah memiliki gambaran dan mengerti 

langkah-langkahnya. 

Setelah Anda selesai mempelajari pelajaran 3 ini cobalah mengerjakan soal-soal yang 

disediakan dan kemudian cocokkan dengsn kunci jawabannya. Selanjutnya lakukan saran-saran 

sesuai dengan hasil latihan Anda. 

Pada akhirnya Anda diharapkan memperoleh kemampuan sesuai dengan rumusan tujuan 

khusus pembelajaran yang telah dijabarkan. 

Untuk lebih memahami dan menambah wawasan, Anda diharapkan untuk membaca bab-

bab yang membahas tentang sub-sub bab tersebut di atas pada buku-buku sebagai berikut: 
 

1. Grossman, Harold J,1959. Practical Bar Management, New York : Ahrems Publishing 

Company, Inc. ( hal. 32-46 ). 
 

2. Lastara, I Made. Bar and Beverages, BPLP Nusa Dua, (hal 10-14 ). 
 

3. Katsigris Costas dan Porter Mary, 1983. Pouring For Profit A Guide to Bar and 

Beverage Management, New York: John Willy & Son (hal. 1-41 ) 

TUJUAN KHUSUS PEMBELAJARAN 
 

Bagian ini membahas tentang pengelompokan dan penggunaan peralatan bar serta bar 

supplies. Setelah selesai mempelajari Pelajaran 3 ini, Anda diharapkan mampu : 
 

1. Mengidentifikasikan minimal 7 (tujuh) buah Installed Equipment dan menyebutkan 

fungsinya  
2. Mengidentifikasikan minimal 15 (lima belas) buah Bar handtools dan menyebutkan 

fungsinya 



 

 

 

 

 
3. Mengidentifikasikan minimal 20 (dua puluh) buah Glass ware dan menyebutkan 

fungsinya  
4. Mengidentifikasikan minimal 8 (delapan) buah Other equip ment dan menyebutkan 

fungsinya  
5. Mengidentifikasikan minimal 8 (delapan) buah Bar Garnishes dan menyebutkan 

fungsinya  
6. Mengidentifikasikan minimal 10 (sepuluh) buah Bar Groce- ries dan menyebutkan 

fungsinya  
7. Menyebutkan minimal 5 (lima) buah Mixer yang digunakan di Bar  
8. Mengidentifikasikan minimal 10 (sepuluhbuah Outher Sup \plies yang dibutuhkan 

di Bar  
9. Membersihkan peralatan Bar dengan baik dan benar, bils dise diakan alat dan bahan 

pembersih.  
10. Membuat beberapa garnish yang dibuat dari time, bila disediakan alat dan bahan  
11. Membuat beberapa garnish yang dibuat dari orange, bila disediakan alat dan bahan 

PELAJARAN 3 PENGELOMPOKAN & PENGGUNAAN 

PERALATAN BAR SERTA BAR SUPPLIES 

3.1. PERALATAN BAR 
 

Banyak sekali peralatan bar yang dipakai dalam operasionalnya. Jenis, kualitas, desain 

dan jumlah peralatan yang dipakai disetiap bar tergantung dari tujuan, kemampuan perusahaan, 

kebijaksanaan yang ditetapkan oleh manajemen.  

Untuk kelancaran kerja dan keberhasilan operasional, Bar memerlukan peralatan-

peralatan yang dapat dikelompokkan sebagai berikut: 

3.1.1. Installed Equipment 
 

Yang dimaksud dengan peralatan jenis ini adalah peralatan peralatan besar yang biasanya 

dipasang secara permanen (tidak dipindah pindah) dan untuk mengoperasikannya pada umumnya 

memerlukan tenaga listrik. 
 

Contoh dari peralatan Installed Equipment adalah sebagai berikut: 

(a) Wells dengan Ice Chest 
 

Wells berfungsi untuk menaruh beberapa minuman yang diginska untuk membuat 

minuman campuran. Ice Chest, gunanya untuk menyimpan Ice Cube. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gb. 3.1 Well dengan Ice Chest    



 

 

 

 

(b) Glass Chiller 
 

Alat ini digunakan untuk mendinginkan gelas-gelas yang perlu didinginkan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Gambar 3.2 
     Glass Chiller dan interior di dalamnya 
 

(c) Sink 
 

Sink adalah peralatan yang dibuat dari stainless steel digunakan sebagai tempat untuk 

mencuci peralatan bar. Biasanya dilengkapi dengan air panas dan dingin.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3.3 Sink dengan tiga lubang tempat untuk mencuci 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

(d) Ice Maker 
 

Alat ini berfungsi untuk memproduksi es (ice cube) yang dihidangkan bersama 

minuman lainnya.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Gambar 3.4  

     Ice Maker  

 

 

(e) Draught beer unit 
 

Seperangkat peralatan untuk menghidangkan draught beer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

           Gambar 3.5 Draught beer unit 
 



 

 

 

 

 

 

(f) Refrigerator 
 

Alat ini berfungsi mendinginkan minuman dan bahan-bahan lain yang perlu didinginkan  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

    Gambar 3.6 Refrigerator 

 

(g) Electronic blender 
 

Digunakan untuk membuat minuman campuran yang menggunakan method "blending" 

dan frozen mixed drink.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

Gambar 3.7 Electronic Blender 

 



 

 

 

 

(h) Coffee Making Machine 
 

Alat ini digunakan untuk membuat kopi. Diperlukan pada bar yang menghidangkan  

kopi.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Gambar 3.8 Coffee Making Machine 

 

 

 

3.1.2. Bar hand - tools 
 

Peralatan bar yang đapat dikelompokkan kedalam bar hand-tools adalah peralatan-

peralatan kecil yang digunakan olelh bartender untuk menyiapkan dan membuat minuman 

campuran. Peralatan ini hendakaya berkualitas tinggi dan mudah dibersihkan. 
 

Contohnya : 
 

(a) Shaker, alat ini dipergunakan untuk membuat minuman campat dengan menggunakan 

metode "shaking" (dikocok). Alat in ha berkualitas baik karena sangat sering dipergunakan 

dan harus terbuat dari besi yang anti karat (stainless-steel) Shaker terdiri dari tiga bagian 

yaitu : (a) tutup (lid), (b) saringan (strainer) dan (c) coniaine  
(b) Mixing glass, alat ini dipergunakan untuk mencampur minuman campuran yang 

menggunakan metode "mixing".  
(c) Jigger, dibuat dari stainless-steel atau dari gelas, digunakan untuk menakar minuman.  
(d) Pourer, dipasang dimulut botol untuk memudahkan menuangkan minuman (minuman 

spirit atau cordial)  
(e) Strainer, untuk menyaring minuman sehingga es tidak ikut dihidangkan.  
(f) Muddler, digunakan untuk menghancurkan es.  
(g) Bar Spoon, sendok bar panjang untuk mengaduk minuman  
(h) Funnel, untuk memindahkan minuman dari satu botol ke botol yang lain  
(i) Hand Squeezer, untuk memeras lime (jeruk nipis)  
(j) Ice Scoop, untuk mengambil es yang sudah dihaluskan (crushed Ice)  
(k) Ice tong, untuk mengambil es yang berbentuk kubus (Ice cube)  
(l) Ice Crusher, untuk menghancurkan dan menghaluskan es  
(m) Bar knife, pisau yang digunakan untuk membuat hiasan (garnish)  



 

 

 

 

(n) Relish fork, digunakan untuk mengambil cocktail onion atau cocktail olive.  
(o) Zester, untuk membuat "lime peel" atau "orange peel".  
(p) Can tapper and Bottle opener, digunakan untuk membuka tutup botol  
(q) Wine opener, digunakan untuk membuka wine (minuman anggur). Alat ini sering juga 

disebut cork screw  
(r) Cutting board, alas untuk memotong buah-buahan  
(s) Measuring spoon, sendok untuk menakar minuman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.9 Shaker     Gambar 3.10 Jigger stainless-steel 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 Gambar 3.11 Pourer     Gambar 3.12 Mixing glass 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.13 Ice Crusher Gambar 3.14 Dari Kiri ke Kanan : Strainer, 

Muddler, Bar Spoon, Funnel, Hand Squeezer, Ice scoop , Ice 

Tong 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.15 Cutting Board, Bar 

Knife , Relish Fork , dan Zester 

 

 

  

 

 

 

Gambar 3.16 Waiter’s Corkscrew   Gambar 3.17 Can Tapper and bottle opener 

 

 

 

   

 

 

 

 

Gambar 3.18 Self-Pulling Cork Srew     Gambar 3.19 Zig – zag cork screw 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.20 Winged Cork Screw   Gambar 3.21 Measuring Spoon 

 



 

 

 

 

 

3.1.3. Glassware 
 

Alat yang paling penting digunakan di bar adalah gelas-gelas bar, karena setiap menjual 

minuman, gelas selalu menjadi bagian daripada produk yang dijual. Gelas harus selalu dalam 

keadaan bersih, bercahaya dan bebas dari bakteri.  

Ada banyak bentuk dan ukuran gelas yang dipergunakan dalam kegistan operasional bar. 

Bentuknya sangat bervariasi dan dibuat dari bahan yang berkualitas tinggi serta mudah di 

bersihkan. Disain dan ukuran masing-masing gelas berbeda antara yang satu dengan yang 

lainnya dan bahkan disain dan ukuran dari gelas yang sama mungkin berbeda dari satu perusahaan 

dengan perusahaan yang lainnya.  

Pada dasarnya gelas dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu (a) gelas yang memiliki 

tangkai (kaki), disebut Stemgłass atau Footglass (b) gelas yang tidak memiliki tangkai (kaki), 

disebut Unstemglass atau unfooted glass. 

 

Bagian dari pada stemglass terdiri dari (a) bowl , (b) stem , (c) base or foot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Gambar 3.22 Bagian-bagian stemglass 
 

 

Jenis-jenis dan kegunaan Stemglass (Footed glass) :  

1. Cordial glass, untuk menghidangkan minuman Cordial  
2. Line brandy glass, untuk menghidangkan minuman brandy  
3. Line Cocktail glass, untuk menghidangkan minuman cocktail  
4. King Size Cocktail glass, untuk menghidangkan minuman Cocktail ukuran besar.  
5. Sherry glass, untuk menghidangkan minuman sherry  
6. Port glass, untuk menghidangkan minuman Port.  
7. Whisky Sour glass, untuk menghidangkan minuman Sour  
8. Brandy Snifter, untuk menghidangkan minuman brandy. Nama lainnya adalah Brandy 

Inhaler atau Balloon glass.  
9. Champagne Saucer, untuk menghidangkan minuman Champagne dan Cocktail  
10. White wine glass, untuk menghidangkan minuman White wine dan Rose wine  
11. Red wine glass, untuk menghidangkan minuman Red wine  
12. Beer pilsner,muntuk menghidangkan minuman beer  



 

 

 

 

13. Champagne tulip, untuk menghidangkan minuman Champagne  
14. Rock footed glass, untuk menghidangkan minuman yang dicampur es  
15. Irish Coffee glass,untuk menghidangkan minuman Irish Coffee 

 

Bentuk-bentuk dan ukuran-ukuran stemglass : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Jenis-jenis dan kegunaan Unstemglass (Unfooted glass):  

1. Shot glass, untuk menghidangkan minuman keras yang tidak dicampur es (plain)  
2. Old Fashioned, untuk menghidangkan minuman keras yang dicampur es (on the rock)  
3. Delmonico, untuk menghidangkan juice  
4. Highball glass, untuk menghidangkan minuman soft drink dan highballs  
5. Collin glass, untuk menghidangkan minuman Long drink.  
6. Zombie glass, untuk menghidangkan minuman Zombie  
7. Beer Mug, untuk menghidangkan minuman beer  
8. Wine carafe, untuk menghidangkan minuman wine 

 

Bentuk-bentuk dan ukuran Unstemglass 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.1.4. Other - equipment 
 

Yang dimaksud dengan "other-equipment" adalah peralatan lainnya yang dipergunakan 

di bar yang tidak dikelompokkan ke dalam installed equipment, bar hand-tools dan glass ware : 
 

Contoh-contoh peralatan tersebut beserta kegunaannya :  

1. Bar tray atau disebut juga Salver, untuk menghidangkan minuman  
2. Bill tray, digunakan untuk membawa "bill" tamu  
3. Wine cooler, untuk mendinginkan Wine.  
4. Wine Basket, untuk menghidangkan red wine  
5. Liquor Measure, untuk menakar Liquor  
6. Sugar bowl, sebagai tempat gula (powder sugar)  
7. Straw holder, tempat straw  
8. Furniture : meja dan kursi  
9. Linen: glass cloth, tray cloth 

 

 

 
 

 

 

                 Gambar 3.23 Bar Tray & Bill Tray 



 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

   Gambar 3.24 Ice Bucket ( kiri), sugar bowl (kanan) 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Gambar 3.25 Dari kiri ke kanan Wine Cooler, Wine Stand dan Wine Basket 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Gambar 3.26 Liquor Measure



 

 

 

 

3.2. BAR SUPPLIES 
 

Bahan-bahan lain yang dibutuhkan di bar untuk menunjang operasi bar adalah bar 

supplies yang dapat dikelompokkan menjadi : 
 

a. Garnishes  

Garnish adalah hiasan minuman yang pada umumnya dibuat dari buah-buahan, dan 

berfungsi untuk dapat menambah daya tarik penampilan minuman. 
 

Jenis garnish yang biasanya digunakan di bar : (a) cherry, (b) cocktail olive, (c) cocktail 

onion, (d) orange slice, (e) orange peel, (f) lime slice, (g) lime ring, (h) lime peel, (i) slice 

pineapple, (j) slice papaya. 
 

b. Groceries  

Bahan ini dapat digunakan untuk memperkaya rasa dan aroma minuman campuran. 
 

Contoh-contohnya antara lain : (a) sugar, (b) milk and cream, (c) eggs, (d) juice, (e) 

worcestershire sauce, (f) tabasco, (g) angostura bitter, (h) salt & pepper, (i) cinamon stick, (1) 

cloves, (k) ground nutmeg. 
 

c. Mixers  

Mixer digunakan untuk mencapur minuman seperti : (a) soda, (b) tonic, (c) coke, (d) 

ginger ale,(e) coffee. Mixer hendaknya dalam kondisi yang baik dan segar (fresh). 
 

d. Other Supplies  

Yang termasuk kelompok ini adalah bahan-bahan lain - yang tidak termasuk dalam ke 

tiga supplies diatas seperti : (a) straw, (b) stirres, () cocktail napkin, (d) ashtray, (e) matches, (f) 

tooth pick, (g) writing tools, (h) beverage list, (i) first aid supplies, () daily newspaper, 0) city map 

(1) coaster. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.23 Garnishes and other supplies disiapkan sebelum 

bar dibuka 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 

3.3. MEMBERSIHKAN PERALATAN BAR 
 

Petugas bar berkewajiban menjaga semua peralatan bar selalu dalam keadaan bersih dan 

bebas dari kuman-kuman. Peralatan bar harus diatur dan ditata secara rapi, bersih dan menarik 

sesuai dengan kelompok dan tempat yang telah ditentukan. 

 

Tata cara membersihkan peralatan bar :  

Peralatan Bar dapat dibersihkan dengan 2 cara yaitu : (a) cleaning by machine, dengan 

menggunakan mesin pencuci dan (b) cleaning by hand yaitu dengan cara manual, hanya 

menggunakan tangan, beberapa peralatan dan bahan pembersih.  

Membersihkan peralatan Bar dengan menggunakan mesin, tidak akan banyak dibahas 

dipelajaran ini, karena sudah dianggap cukup jelas bila mengikuti instruksi tentang cara 

mengoperasikan mesin tersebut dari pabrik yang memproduksi mesin tersebut.  

Dalam membersihkan peralatan bar secara manual, ada beberapa alat dan bahan yang 

diperlukan seperti : (a) bowl (baskom) untuk tempat air panas, (b) glass cloth, untuk membersihkan 

dan mengeringkan peralatan, (c) tray untuk menaruh peralatan, (d) air panas, agar peralatan bebas 

dari kuman, (e) air cuka/jeruk nipis, untuk menghilangkan bau-bau yang sedap dari peralatan-

peralatan yang dicuci.  

Peralatan bar yang besar dan sudah dipasang permanen (installed equipment) dapat 

dibersihkan dengan menggunakan kain serbet yang sedikis busab kemodian digosok pada setiap 

permukaan sampai bersih. 
 

Langkah-langkah membersihkan peralatan bar, khususnya peralatan-peralatan kecil dan 

gelas-gelas bar secara manual:  
(a) Siapkan air panas (mendidih) didalam bowl (baskom)  
(b) Tuangkan tiga tetes air cuka atau peraskan sedikit jeruk nipis  
(c) Siapkan dua buah glass cloth dan sebuah tray untuk tempat peralatan  
(d) Celupkan peralatan yang dibersihkan ke dalam air panas. Usahakan semua permukaannya 

terkena air panas.  
(e) Mulai menggosoknya dengan glass cloth, dengan cara tangan kanan memegang satu glass 

cloth dan tangan kiri memegang glass cloth lainnya. Usahakan peralatan tidak disentuh 

langsung oleh tangan. Lakukan terus sampai bersih dan mengkilap. Bila Anda member-sihkan 

gelas, untuk mengetahui apakah gelas tersebut sudah bersih dan mengkilap dapat dilihat 

dengan menggunakan bantuan cahaya (cahaya sinar lampu) 

 

3.4. MEMBUAT GARNISH 
 

3.4.1. Cara membuat garnish dari lime 
 

Langkah-langkah membuat Lime Ring  

- Siapkan cutting board, bar knife, lime serta sebuah bowl  
- Potong ujung-ujung lime dengan menggunakan bar knife  
- Potong lime setebal kira-kira 1/2 cm  
- Buat belahan agar lime slice dapat dipasang digelas  
- Letakkan dalam bowl 



 

 

 

 

 

Langkah-langkah membuat Lime Slice  

- Siapkan cutting board, bar knife, lime serta sebuah bowl  
- Potong lime menjadi 4 bagian  
- Bersihkan biji-biji lime  
- Letakkan dalam bowl 

- Potong ujung-ujung lime dengan menggunakan bar knife  

Langkah-langkah membuat Lime Peel 

- Siapkan cutting board, bar knife, lime, serta bowl.  
- Potong ujung-ujung lime  
- Potong kulit lime secara melingkar  
- Letakkan dalam bowl 

 

3.4.2. Cara membuat garnish dari jeruk (orange) 
 

Langkah-langkah membuat Orange Slice  

- Siapkan cutting board, bar knife, jeruk dan bowl  
- Potong ujung-ujung jeruk dengan menggunakan bar knife  
- Potong jeruk setebal kira-kira 1 cm  
- Belah jeruk sepanjang kira-kira 2 1/2, cm agar dapat dipasang di gelas  
- Letakkan dalam bowl 

 

Langkah-langkah membuat Orange Peel :  

- Siapkan cutting board, bar knife, jeruk dan bowl  
- Potong ujung-ujung jeruk  
- Potong kulit jeruk secara melingkar  
- Letakkan dalam bowl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

RANGKUMAN 
 

 

1. Peralatan bar dapat dikelompokkan menjadi : (a) Installed equipment, (b) Bar hand-tools, (c) 

Glassware dan (d) Other eouipment.  
2. Jenis, kualitas, disain dan jumlah peralatan yang dipakai disetiap bar tergantung dari tujuan, 

kemampuan perusahaan, dan kebijaksanaan manajemen  
3. Installed Equipment adalah peralatan-peralatan besar biasanya dipasang permanen dan untuk 

mengoperasikannya pada 4.  
4. Bar hand-tools, adalah peralatan-peralatan kecil yang digunakan yang umumnya memerlukan 

tenaga listrik oleh bartender untuk menyiapkan dan membuat minum campuran  
5. Glassware dapat dikelompokkan menjadi dua : (a) stemolas. (footed glass) dan unstemglass 

(unfooted glass).  
6. Bar Supplies dapat diklasifikasikan menjadi : (a) garnish, (bì groceries, (c) mixer, (d) other 

supplies.  
7. Fungsi garnish, menambah kemenarikan penampilan minuman  
8. Fungsi groceries, dapat digunakan untuk memperkaya rasa dan aroma minuman campuran  
9. Petugas bar berkewajiban menjaga semua peralatan bar selalu dalam keadaan bersih dan 

bebas dari kuman-kuman  
10. Peralatan bar dapat dibersihkan dengan dua cara : a) cleaning by machine dengan 

menggunakan mesin pencucui dan, b) cleaning by hand membersihkan secara manual.  
11. Alat dan bahan yang diperlukan dalam mencuci peralatan secan manual : (a) bowl (baskom),  

(b) glass cloth, (c) tray, (d) air pana, (e) air cuka atau jeruk nipis  
12. Garnish yang dapat dibuat dari lime : (a) líme slice, (b) lime ring (c) lime peel  
13. Garnish yang dapat dibuat dari jeruk (orange) : (a) orange (b) orange peel  
 
 
 

 

Anda telah selesai mempelajari pelajaran 3 ini. Agar lebih 

memahami dan untuk mengetahui seberapa jauh Anda telah 

memahami isi pokok bahasan tersebut, kerjakanlah soal latihan. 

Jangan melihat kunci jawaban sebelum selesai mengerjakan soal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

SOAL LATIHAN 
 

 

PETUNJUK 
 

1. Jawablah soal-soal berikut dengan singkat dan tepat 
 

2. Tulislah jawaban Anda pada lembar kertas jawaban 
 

3. Jangan melihat kunci jawaban sebelum Anda menjawab soal- soal tersebut. 
 

4. Setiap nomornya mendapat skor 10 
 
 

 

SOAL 
 

1. Peralatan bar dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat), sebutkan! 
 

2. Apa yang dimaksud dengan Installed Equipment? 
 

3. Sebutkan 6 (enam) buah contoh Installed Equipment, dan kegunaannya! 
 

4. Apa yang dimaksud dengan Bar hand-tools? 
 

5. Sebutkan 10 (sepuluh) buah contoh bar hand-tools dan kegunaannya! 
 

6. Glassware dapat dikelompokkan menjadi dua, sebutkan ! 
 

7. Apa fungsi garnish ? 
 

8. Berikan contoh 8 (delapan) buah garnish yang digunakan di bar ! 
 

9. Peralatan bar dapat dibersihkan dengan 2 (dua) cara, sebutkan ! 
 

10. Bila membersihkan peralatan bar secara manual, sebutkan alat-alat dan bahan-bahan yang 

diperlukan! 
 
 
 
 
 
 

 

Selamat bekerja !!!  
 
 
 

 

Setelah selesai menjawab soal latihan, cocokkanlah jawaban Anda pada  

kunci jawaban di halaman berikutnya. 
 

 



 

 

 

 

 

KUNCI JAWABAN 
 

1. Peralatan bar dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) yaitu : (a) Installed equipment, (b) 

Bar hand-tools, (c) Glassware dan (d) Other Equipment. 
 

2. Installed equipment adalah peralatan-peralatan besar yang biasanya dipasang permanen 

dan untuk mengoperasikannya pada umumnya memerlukan tenaga listrik. 
 

3. Contoh Installed Equipment beserta kegunaannya :  
(1) Wells dengan Ice Chest, wells berguna untuk tempat menaruh beberapa yang 

digunakan untuk membuat minuman campuran. Ice chest gunanya untuk menyimpan 

ice cube.  
(2) Glass chiller, digunakan untuk mendinginkan gelas-gelas yang perlu didinginkan.  
(3) Sink, digunakan sebagai tempat untuk mencuci peralatan bar  
(4) Ice maker, untuk memproduksi es  
(5) Draught beer unit, untuk menghidangkan draught beer  
(6) Refrigerator, untuk mendinginkan minuman dan bahan-bahan lainnya  
(7) Electronic blender, untuk membuat minuman campuran dengan metode blending  
(8) Coffee making machine, untuk membuat kopi yang akan dihidangkan  

Note: Anda hanya perlu menyebutkan 5 buah saja 
 

4. Barhand tools, adalah peralatan kecil yang digunakan oleh bartender untuk menyiapkan 

dan membuat minuman campuran 
 

5. Contoh-contoh barhand-tools dan kegunaannya :  
(1) Shaker, untuk mengocok minuman  
(2) Mixing glass, untuk mencampur minuman campuran yang menggunakan metode 

"mixing"  
(3) Jigger, untuk menakar minuman  
(4) Pourer, untuk menuangkan minuman  
(5) Strainer, untuk menyaring minuman  
(6) Muddler, untuk menghancurkan es  
(7) Bar Spoon, untuk mengaduk minuman  
(8) Funnel, untuk memindahkan minuman dari satu botol ke botol yang lain  
(9) Hand Squeerer, untuk memeras lime  
(10) Ice Scoop, untuk mengambil es yang sudah dihaluskan (crushed Ice)  
(11) Ice tong, untuk mengambil es yang berbentuk kubus (ice cube)  
(12) Ice Crusher, untuk menghancurkan dan menghaluskan es  
(13) Bar knife , untuk membuat hiasan (garnish)  
(14) Relish fork, digunakan untuk mengambil cocktail onion dan cocktail olive  
(15) Zester, untuk membuat lime feel atau orange feel 



 

 

 

 

(16) Bottle opener, untuk membuka tutup botol  
(17) Wine opener, untuk membuka wine  
(18) Cutting board, alas untuk memotong buah-buahan 

Note : Anda hanya cukup menyebutkan 10 (sepuluh) saja. 
 

6. Glass ware dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu (a) stemglass (footed glass) dan (b) 

unstemglass ( unfooted glass) 
 

7. Fungsi dari pada garnish adalah dapat menambah kemenarikan penampilan minuman 
 

8. Contoh-contoh garnish yang digunakan di bar (1) chery, (2) cocktail olive, (3) cocktail 

onion, (4) orange slice, (5) orange peel, (6) lime slice, (7) lime ring, (8) lime peel, (9) slice 

pineapple, (10) slice papaya.  
Note : Anda hanya cukup menyebutkan 8 (delapan) buah saja. 

 

9. Peralatan bar dapat dibersihkan dengan dua cara yaitu : (a) cleaning by machine, dengan 

menggunakan mesin pencuci dan (b) cleaning by hand, yaitu dengan cara manual, hanya 

menggunakan tangan, beberapa peralatan dan bahan pembersih. 
 

10. Membersihkan peralatan secara manual alat-alat yang diperlukan (1) bowl (baskom), (2) 

glass cloth dan (3) tray sedangkan bahan-bahan yang diperlukan adalah (1) air panas dan  
(2) air cuka atau jeruk nipis



 

 

 

 

 
 

 

 

 

Hitunglah skor nilai yang Anda peroleh dengan mengikuti petunjuk untuk menghitung skor 

nilai. Perhatikan balikan dan lakukan saran-saran. 

 

 

 

 

BALIKAN 
 
 

 

1. PERHITUNGAN SKOR : 
  

 
 

 

TOTAL SKOR = (Jumlah soal - Jumlah salah) x 10 
 
 
 

 

2. SARAN YANG HENDAKNYA ANDA LAKUKAN 

: Bila total skor Anda sebagai berikut : 
 

> 80; Anda telah berhasil ! Pertahankan dan tingkatkan prestasi Anda. Bacalah buku-

buku lain pelajaran ini yang telah dianjurkan. 
 

60-80 ; Anda cukup berhasil! Untuk lebih meningkatkan prestasi Anda, Anda 

masih perlu mempelajarinya kem- bali dengan lebih seksama. 
 

< 60; Anda kurang berhasil menguasai dan memahami ma- teri yang disajikan. Anda 

harus lebih berusaha keras untuk mempelajarinya kembali. Cobalah baca 

kembali secara berulang-ulang, diskusikan kepada teman Anda dan 

tanyakan kepada dosen pengajar. 
 
 
 
 

 

Anda pasti berhasil !



 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

PELAJARAN 4 
 

PENGOPERASIAN BAR 



 

 

 

 

Pelajaran 4 PENGOPERASIAN BAR 

 
 
 

PETUNJUK 
 

Pelajaran 4 ini membahas tentang pengoperasian bar, yang terdiri dari sub-sub bahasan 

yang meliputi : (1) menyiapkan bar sebelum har dibuka dan (2) melayani tamu di bar. 
 

Perhatikan dan pelajari pelajaran 4 ini dengan baik dan bersungguh-sungguh. Baca 

berulang-ulang sampai Anda dapat mema- hami isinya, kalau perlu buat catatan-catatan kecil 

untuk memudahkan memahaminya sesuai cara yang Anda miliki. 
 

Khusus tentang sub bahasan (2) tentang langkah-langkah melayani tamu di bar, 

dilengkapi dengan media slide. Dosen Anda akan menayangkannya di kelas, sehingga sebelum 

Anda melakukan praktek di laboratorium bar, Anda diharapkan sudah memiliki gambaran tentang 

langkah-langkah melayani tamu di bar. 
 

Setelah Anda selesai mempelajari pelajaran 4 ini cobalah mengerjakan soal-soal yang 

disediakan dan kemudian cocokkan dengan kunci jawabannya. Selanjutnya lakukan saran-saran 

sesuai dengan hasil latihan Anda. 
 

Pada akhirnya Anda diharapkan memperoleh kemampuan sesual dengan rumusan tujuan 

khusus pembelajaran yang telah dijabarkan. 
 

Untuk lebih memahami dan menambah wawasan, Anda diharapkan membaca bab-bab 

yang membahas tentang sub-sub bahasan tersebut diatas pada buku-buku sebagai berikut : 
 

1. Coombs H. James, 1965. Bar Service, Great Britain : Western Printing Services Ltd. 

(hal 157 -177) 
 

2. Lastara, I Made. Bar and Beverages, BPLP Nusa Dua, (hal 15 - 17) 
 
 

 

TUJUAN KHUSUS PEMBELAJARAN 
 

Bagian ini membahas tentang pengoperasian bar. Setelah selesai mempelajari Pelajaran  

4 ini, Anda diharapkan mampu :  

1. Membersihkan bar beserta peralatannya, bila disediakan bahan dan alat pembersih  
2. Menyiapkan par stock dan bar requisition  
3. Menyiapkan bar display, bila diberi bahan dan alat  
4. Menyiapkan bartender's station, bila diberi bahan dan alat  
5. Menyiapkan bar counter, bila diberi bahan dan alat  
6. Menyiapkan bar lounge, bila diberi bahan dan alat  
7. Menerima dan menyambut tamu di bar  
8. Mengambil pesanan tamu dengan menggunakan "order pad"  
9. Menghidangkan minuman dengan menggunakan tray  
10. Membersihkan dan menata kembali meja tamu sesuai standar. 



 

 

 

 

 

 

Pelajaran 4 PENGOPERASIAN BAR 

 

4.1. MENYIAPKAN BAR, SEBELUM BAR DIBUKA 
 

Penampilan bar harus bersih, rapi dan menarik. Penyiapan bar yang baik dan tepat 

merupakan hal yang penting untuk keberhasilan operasi bar. Persiapan atau Pre-Service 

Preparation, atau juga disebut dengan istilah mise-en-plase berarti berbagai pekerjaan yang harus 

dilaksanakan agar bar siap untuk melayani tamu. 
 

Hal-hal yang perlu dilakukan dalam menyiapkan bar : 

 

4.1.1. Membersihkan Bar dan Peralatannya. 
 

Kebersihan bar dan peralatannya merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk 

keberhasilan operasi bar secara keseluruhan Semua area bar (Bar Display, Bar Counter dan Bar 

Lounge) harus selalu dalam keadaan bersih dan rapi. Lantai hendaknya dalam keadaan bersih 

kering dan jangan terlalu licin. Kaca-kaca juga dibersihkan sehingga kelihatan bersih dan 

mengkilat. 
 

Semua peralatan (Installed Equipment, Bar hand-tools, Glasses, furniture dan peralatan 

lainnya) harus dibersihkan dengan baik sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Lemari es, 

mesin es dan blender haru bersih dan siap pakai. Demikian juga halnya dengan barhand tools har 

dicuci dan digosok sampai bersih dan mengkilat serta terhindar dan pertumbuhan bibit penyakit. 

Gelas hendaknya juga harus dalam keadaan bersih dan mengkilat. Meja dan kursi harus bersih dari 

debu-debu dan selalu kelihatan bersih dan cerah. 
 

4.1.2. Menyiapkan Par Stock dan Bar Requisition 
 

Dalam kondisi sebelum bar di buka, persediaan minuman perlu dicek, minuman harus 

selalu "up to the par". Par Stock artinya jumlah botol minimal dari setiap jenis minuman yang 

dibutuhkan di bar selama sehari. Kalau ternyata persediaan tidak mencukupi atau "under the par", 

beverage reqisition harus dibuat. Par Stock sangat tergantung pada kebutuhan operasi bar 

(kebutuhan langganan). Beverage requisitions dibuat setiap hari (tergantung kebijaksanaan 

manajemen) sesuai kebutuhan dibuat rangkap tiga dan diserahkan kepada store room (gudang).  

Requisitions yang asli dikirimkan kepada cost control untuk perhitungan harganya dan copy yang 

kedua untuk store room, sedangkan yang ketiga akan dikembalikan ke bar bersama dengan 

minuman yang dipesan. Di bar beverages harus dicatat dalam bincard yang telah disediakan sesuai 

dengan pesanan, lalu disimpan di tempat yang tepat. Requisitions yang ketiga harus difile dengan 

baik oleh petugas bar. Fungsi utama requisitions adalah untuk mengontrol masuknya barang- 

barang ke bar dan untuk menjaga inventori stock yang ada. 
 



 

 

 

 

  

    Gambar 4.1  Requisition Form 

 

4.1.3. Menyiapkan Bar Display 
 

Bar Display harus selalu dalam keadaan bersih, rapi dan ditata sedemikian rupa sehingga 

kelihatan menarik setiap saat. Gelas-gelas harus dikelompokkan menurut jenisnya, ditata dengan 

menarik dan diletakkan dalam posisi terbalik untuk menghindari debu atau kotoran masuk ke 

dalam gelas. Pastikan bahwa bar display diisi dengan gelas-gelas yang layak ditampilkan dengan 

menarik dan mudah digunakan. Botol minuman khususnya minuman yang mengandung alkohol 

harus dengan baik menurut jenisnya, dengan labelnya menghadap ke arah tamu sehingga mudah 

dibaca. Selalu tampilkan merek-merek yang paling digemari oleh para pelanggan dan tempatkan 

pada tempat yang mudah dijangkau, sedangkan persediaan yang lainnya dapat ditaruh ditempat 

penyimpanannya. 
 

4.1.4. Menyiapkan Bartender's Station 
 

Semua peralatan-peralatan yang dipasang di bartender's station harus dipastikan dalam 

kondisi baik dan siap digunakan. Bar hand-tools harus disiapkan dan ditata pada tempat yang 

disediakan dan dalam kondisi bersih, lengkap dan siap dipakai. Demikian halnya bar supplies harus 

di cek persediaannya, ditata pada tempat yang telah disediakan dan dalam keadaan bersih rapi dan 

mencukupi untuk kebutuhan operasional. Es yang disediakan dalam Ice bin atau Ice chest, harus 

dalam keadaan segar dan dalam jumlah yang cukup. Bila Anda juga bertugas menangani "Cash 

register", maka hendaknya disiapkan pula keperluan-keperluan kasir tersebut seperti: guest bill, 

uang tunai, sales report dll. 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 Gb. 4.2 

Menyiapkan Bar 

Display 

   

4.1.5. Menyiapkan Bar Counter 
 

Bar counter harus dalam kondisi bersih dan rapi serta ditata sedemikian rupa karena bar 

counter akan digunakan sebagai tempat minum oleh para langgaran. Di atas bar counter sebaiknya 

dilengkapi dengan asbak, daftar minuman (beverage list), paper cocktail napkin, vas bunga (vase 

flower) serta bahan-bahan promosi lainnya (table tent).  

Bar stool yang berada di depan counter juga harus diperhatikan kebersihan dan 

penampilannya, sehingga para tamu merasa nyaman duduk menikmati minumannya. 
 

4.1.6. Menyiapkan Bar Lounge / Bar Room 
 

Semua meja, kursi dan furniture lainnya yang digunakan pada bar room ini, harus dalam 

keadaan bersih, dalam kondisi layak ditampilkan serta ditata dengan rapi sesuai dengan "table 

plan" yang telah ditetapkan. Set-up (penataan) diatas meja adalah sebagai berikut : asbak, daftar 

minuman (beverage list), paper cocktail napkin, vas bunga (vase flower) table number serta bahan-

bahan promosi lainnya (table tent). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

     Gb. 4.3 Penataan Meja pad Bar Room



 

 

 

 

 
Disamping melakukan persiapan-persiapan seperti yang telah disebutkan di atas, petugas 

bar harus juga membersihkan, merapikan dan menata bar storage, mengontrol kebersihan dan 

kelengkapan rest-room, serta yang tak kalah pentingnya adalah merapikan penampilan dirinya 

sendiri sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. 

4.2. MELAYANI TAMU DI BAR 
 

Setelah bar dipersiapkan dengan baik, artinya bar sudah siap dibuka untuk melayani para 

tamu. Berikut ini ada beberapa hal penting dilakukan oleh petugas bar dalam melayani tamu di 

bar. 

4.2.1. Menerima dan Menyambut Tamu 
 

Sikap petugas bar dalam menerima dan menyambut tamu adalah sangat penting. Petugas 

bar harus selalu bersikap ramah, murah senyum dan bersikap selalu bersedia melayani orang. 

Setiap tamu yang datang ke bar harus disambut dengan sopan dan mengucapkan selamat 

siang/sore/ malam sesuai dengan waktunya, kemudian mengantarkannya ke tempat duduk yang 

dikehendaki. Menyapa dengan menyebutkan nama tamu (jika anda mengetahuinya) sambil 

menanyakan bagaimana keadaan dan kesehatannya adalah suatu sikap yang sangat disenangi oleh 

tamu. 

4.2.2. Mengambil Pesanan Tamu 
 

Seperti halnya seorang salesman, petugas bar harus bisa menjual minuman sebanyak 

mungkin tanpa ada kesan memaksa. Setelah tamu mengambil tempat duduk, berikan waktu yang 

cukup untuk membaca beverage list agar tamu tersebut dapat meņentukan pilihannya. Sementara 

tamu membaca beverage list, petugas bar menyiapkan dan menghidangkan snack seperti kacang-

kacangan atau kerupuk. Setelah itu petugas bar harus menyiapkan "order pad" untuk mencatat 

pesanan tamu. Order pad dibuat rangkap tiga dengan terlebih dahulu melengkapi kolom tanggal, 

kode petugas bar, jumlah tamu dan nomor meja. Setelah mengisi nomor bill, order pad yang asli 

diserahkan ke bartender dan selanjutnya bartender me- nviapkan dan membuat minuman yang 

dipesan. Copy yang kedua diserabkan ke bagian kasir untuk disiapkan "bill"nya dan copy ketiga 

digunakan oleh petugas bar (bar waiter) untuk keperluan pelayanan. 
 

Disamping itu yang perlu diperhatikan dalam mengambil pesanan tamu adalah mengulang 

kembali pesanan tamu, menanyakan tentang pembayaran atau bill yang dibuat, apakah hanya 

dibuatkan satu bill saja atau masing-masing satu bill. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4 



 

 

 

 

4.2.3. Menghidangkan Minuman. 
 

Penggunaan "service tray" dan "tray cloth" adalah hal yang sangat penting dalam 

menyajikan minuman, baik minuman yang dihidangkan dalam botol maupun minuman yang 

dihidangkan langsung dalam gelas. Minuman diatur dan ditata rapi diatas tray, letakkan minuman 

yang paling berat di tengah-tengah tray. Usahakan minuman yang akan dihidangkan pertama 

diletakkan dipinggir tray dan mudah điambil. Cek kembali tentang kelengkapan alat yang 

digunakan menghidangkan minuman seperti coaster, straw, stirrer, garnish dan gelas-gelas.  

Minuman dibawa sedemikian rupa dengan menggunakan service tray, dan disajikan dari 

sebelah kanan tamu. Hidangkanlah minuman tersebut kepada wanita terlebih dahulu. Letakkan 

minuman yang dipesan di depan tamu atau disebelah kanan tamu. Minuman yang langsung 

disiapkan di dalam gelas, langsung dihidangkan dan diletakkan diatas coaster. Sedangkan 

minuman dalam botol disajikan dengan pertama-tama menaruh coaster, gelas dan kemudian 

tuangkan kedalam gelas, dan sisanya yang ada dalam botol ditaruh di sebelah kanan atas gelas 

diatas coaster, tuangkan secukupnya kedalam gelas, kira-kira sampai 2 (dua) cm dibawah bibir 

gelas.  

Setelah petugas bar selesai menghidangkan minuman, dan sebelum meninggalkan meja 

tarnu, sebaiknya petugas bar mempersilahkan tamu untuk menikmati minumannya. Sementara 

tamu menikmati minumannya, petugas bar selalu memperhatikan mereka, kalau-kalau mereka 

memerlukan tambahan minuman atau pelayanan lainnya. Bila minuman sudah habis dinikmati, 

petugas bar seharusnya menawarkan kembali minuman yang lain. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Gb. 4.5 Cara membawa minuman diatas tray 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gb. 4.6 Hidangkan 

Minuman dari sebelah kanan tamu kepada tamu perempuan terlebih dahulu 

 

 

4.2.4. Membersihkan dan Menata Kembali Meja Tamu 
 

Bila tamu sudah selesai menikmati minumannya, bill tamu dapat diserahkan apabila telah 

diminta dengan menggunakan "bill tray" dalam posisi terbalik. Hitunglah uang tamu di depan tamu 

sebelum meninggalkan meja bila tamu tersebut membayar tunai. Ucapkan terima kasih atas 

kunjungannya dan katakan bahwa kedatangannya kembali ke bar sangat diharapkan.  

Setelah tamu meninggalkan ruangan bar, meja yang digunakan dibersihkan kembali. 

Gelas-gelas dan botol-botol kosong dibawa ke tempatnya dengan menggunakan "service tray". 

Bersihkan dan tata kembali meja tamu seperti sebelumnya. Lengkapi meja sesuai dengan standar 

dan selalu kelihatan bersih, rapi dan segar. 
 
 

 

RANGKUMAN 
 

1. Penyiapan bar yang baik dan tepat merupakan hal yang sangat penting untuk keberhasilan 

operasi bar. 
 

2. Hal-hal yang perlu dilakukan dalam menyiapkan bar:  
(1) membersihkan bar dan peralatannya  
(2) menyiapkan par stock dan bar requisition  
(3) menyiapkan bar display  
(4) menyiapkan bartender's station  
(5) menyiapkan bar counter  
(6) menyiapkan bar lounge 

 
3. Disamping melakukan persiapan-persiapan tersebut, petugas bar juga harus 

membersihkan, merapikan dan menata bar storage, mengecek kebersihan dan kelengkapan 

rest-room serta merapikan penampilan dirinya sendiri sesuai dengan standar ditetapkan. 
 



 

 

 

 

4. Par Stock adalah jumlah botol minimal dari setiap jenis minuman yang dibutuhkan di bar 

selama sehari. 
 

5. Bila par-stock tidak mencukupi atau "under the par" petugas bar harus membuat beverage 

requisition. 
 

6. Beverage requisition dibuat rangkap tiga. Copy pertama dikirim ke cost control, copy 

kedua untuk store room dan copy ketiga untuk file bar. yang telah 
 

7. Standar penataan (table set-up) meja bar terdiri atas : (a) asbak, (b) daftar minuman 

(beverage list), (c) paper cocktail napkin, (d) vas bunga (vase flower), (e) table number  
(f) bahan promosi lainnya (tabel tent). 

 
8. Ada beberapa tahapan penting yang harus dilakukan oleh petugas bar dalam melayani 

tamu di bar :  
(1) menerima dan menyambut tamu  
(2) mengambil pesanan tamu  
(3) menghidangkan minuman 

(4) membersihkan dan menata kembali meja tamu 
 

9. Šikap petugas bar dalam menerima dan menyambut tamu adalah sangat penting. Petugas 

bar harus selalu ramah, sopan dan senyum, bersikap selalu bersedia melayani orang. 
 

10. Dalam mengambil pesanan tamu, yang perlu diperhatikan adalah:  
(1) Berikan cukup waktu kepada tamu membaca berverage list untuk menentukan 

pilihannya.  
(2) Sementara tamu membaca beverage list snack dapat dihi- dangkan  
(3) Kemudian siapkan order pad rangkap tiga dengan terlebih dahulu melengkapi kolom 

yang telah disediakan seperti kolom tanggal, kode petugas bar, jumlah tamu dan nomor 

meja  
(4) Sebelum meninggalkan meja tamu, ulang kembali pesanan tamu dan tanyakan 

tentang bill nya  
(5) Setelah mengisi nomor bill, order pad yang asli diserahkan kepada bartender, yang 

kedua diserahkan ke kasir dan yang ketiga disimpan bar waiter untuk keperluan 

pelayanan. 
 

11. Dalam menghidangkan minuman, yang perlu diperhatikan :  
(1) Minuman selalu dibawa dengan menggunakan service tray yang telah dilengkapi 

dengan tray cloth.  
(2) Minuman diletakkan secara teratur diatas tray, yang paling berat letakkan di tengah-

tengah tray  
(3) Cek kelengkapan alat yang digunakan untuk menghidangkan minuman  
(4) Minuman disajikan dari sebelah kanan tamu dan didepan tamu atau disebelah kanan 

tamu  
(5) Gelas minuman dan botol minuman dialas dengan coaster  
(6) Sebaiknya tamu dipersilahkan menikmati minumannya setelah anda selesai 

menghidangkannya.  
(7) Bersiap-siaplah untuk melayani bila tamu tersebut memerlukan pelayanan 

 



 

 

 

 

12. Bill, baru dapat diserahkan kepada tamu apabila telah diminta oleh tamu yang 

bersangkutan. Bill diserahkan dengan bill tray dalam posisi terbalik. 
 

13. Bila tamu telah meninggalkan ruangan bar, bersihkan kembali meja tamu dan tata 

kembali seperti semula sesuai dengan standar yang telah ditentukan.  
 
 

 

Anda telah selesai mempelajari pelajaran 3 ini. Agar lebih 

memahami dan untuk mengetahui seberapa jauh Anda telah 

memahami isi pokok bahasan tersebut, kerjakanlah soal latihan. 

Jangan melihat kunci jawaban sebelum selesai mengerjakan soal. 



 

 

 

 

SOAL LATIHAN 
 

 

PETUNJUK 
 

1. Jawablah soal-soal berikut dengan singkat dan tepat 
 

2. Tulislah jawaban Anda pada lembar kertas jawaban 
 

3. Jangan melihat kunci jawaban sebelum Anda menjawab soal- soal tersebut. 
 

4. Setiap nomornya mendapat skor 10 
 
 

 

SOAL 
 

1. Ada 6 (enam) hal yang perlu dilakukan dalam menyiapkan bar sebutkan! 
 

2. Selain ke 6 (enam) hal tersebut, hal-hal apa lagi yang perlu diperhatikan ? 
 

3. Apa yang dimaksud dengan Par-Stock ? 
 

4. Bar Requisition dibuat rangkap berapa dan didistribusikan kemana ? 
 

5. Bagaimana standar penataan (table set-up) meja di bar room. 
 

6. Sebutkan tahapan-tahapan yang dilakukan oleh petugas bar dalam melayani tamu di bar! 
 

7. Bagaimana sebaiknya sikap petugas bar dalam menerima dan menyambut tamu? 
 

8. Sebutkan 5 (lima) hal yang perlu di perhatikan dalam mengambil pesanan tamu! 
 

9. Ada 7 (tujuh) hal yang perlu diperhatikan dalam menghidangkan minuman sebutkan! 
 

10. Kapan dan bagaimana cara memberikan bill tamu?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Setelah selesai menjawab soal latihan, cocokkanlah jawaban Anda pada  

kunci jawaban di halaman berikutnya. 
 

 



 

 

 

 

KUNCI JAWABAN 
 

1. Ada 6 (enam) hal yang perlu dilakukan dalam menyiapkan bar, yaitu :  
(1) membersihkan bar dan peralatannya  
(2) menyiapkan par -stock dan bar requisition ab  
(3) menyiapkan bar display  
(4) menyiapkan bartender's station  
(5) menyiapkan bar counter  
(6) menyiapkan bar lounge 

 
2. Selain ke enam hal diatas hal-hal yang perlu diperhatikan oleh petugas bar dalam 

menyiapkan bar:  
(1) membersihkan, merapikan dan menata bar storage  
(2) mengecek kebersihan dan kelengkapan rest-room  
(3) merapikan penampilannya sesuai dengan yang ditetapkan 

 
3. Par-Stock ialah jumlah botol minimal dari setiap jenis minuman yang dibutuhkan di bar 

selama satu hari 
 

4. Beverage Requisition dibuat rangkap tiga. Copy pertama dikirim ke cost control, copy 

kedua untuk store room dan copy ketiga untuk file bar 
 

5. Standar penataan meja ( table set-up) di bar terdiri dari : (a) asbak, (b) daftar minuman 

(beverage list), (c) paper cocktail napkin, (d) vas bunga (vase flower), (e)table number (f) 

bahan promosi lainnya (table tent). 
 

6. Tahapan-tahapan yang dilakukan oleh petugas bar dalam melayani tamu di bar adalah :  
(1) menerima dan menyambut tamu  
(2) mengambil pesanan tamu  
(3) menghidangkan minuman  
(4) membersihkan dan menata kembali meja tamu 

 
7. Sikap petugas bar dalam menerima tamu sebaiknyai selalu rasah sopan, mudah senyum 

serta bersikap selalu bersedia melayan orang. 
 

8. Dalam mengambil pesanan tamu, ada 5 (lima) hal yang perlu diperhatikan ialah :  
(1) Berikan cukup waktu kepada tamu membaca beverage list untuk menentukan 

pilihannya  
(2) Sementara tamu membaca beverage list snack dapat dihidangkan  
(3) Kemudian siapkan order pad rangkap tiga dengan terlebih dahulu melengkapi kolom 

yang telah disediakan seperti kolom tanggal, kode petugas dan jumlah tamu dan meja  
(4) Sebelum meninggalkan meja tamu, ulang kembali pesanan tamu dan tanyakan 

tentang billnya.  
(5) Setelah mengisi nomor bill, order pad yang asli diserahkan kepada bartender, yang 

kedua diserahkan ke kasir dan yang ketiga disimpan bar waiter untuk keperluan 

pelayanan. 
 

9. Dalam menghidangkan minuman ada 7 (tujuh) hal yang perlu diperhatikan: 



 

 

 

 

 
(1) Minuman selalu dibawa dengan menggunakan service tray yang telah dilengkapi 

dengan tray cloth.  
(2) Minuman diletakkan secara teratur diatas tray, yang paling berat letakkan ditengah-

tengah tray  
(3) Cek kelengkapan alat yang digunakan untuk menghidangkan minuman  
(4) Minuman dihidangkan dari sebelah kanan tamu dengan meletakkan didepan tamu 

atau disebelah kanan tamu.  
(5) Gelas minuman dan botol minuman dialas dengan coaster  
(6) Sebaiknya tamu dipersilahkan menikmati minumannya selelah anda selesai 

menghidangkannya pelayanan menggunakan billtray dan dalam posisi terbalik.  
(7) Bersiap-siaplah untuk melayani bila tamu tersebut memerlokan 

 
10. Bill diserahkan kepada tamu bila diminta oleh tamu dengan menggunakan billtray dan 

dalam posisi terbaik



 

 

 

 

 

Hitunglah skor nilai yang Anda peroleh dengan mengikuti petunjuk 

untuk menghitung skor nilai. Perhatikan balikan dan lakukan saran-saran. 

 

BALIKAN 
 

 

1. PERHITUNGAN SKOR :  
 

 

TOTAL SKOR = (Jumlah soal - Jumlah salah) x 10 
 
 

 

2. SARAN YANG HENDAKNYA ANDA LAKUKAN 

: Bila total skor Anda sebagai berikut : 
 

> 80; Anda telah berhasil ! Pertahankan dan tingkatkan prestasi Anda. Bacalah buku-

buku lain pelajaran ini yang telah dianjurkan. 
 

60-80 ; Anda cukup berhasil! Untuk lebih meningkatkan prestasi Anda, Anda 

masih perlu mempelajarinya kem- bali dengan lebih seksama. 
 

< 60; Anda kurang berhasil menguasai dan memahami ma- teri yang disajikan. Anda 

harus lebih berusaha keras untuk mempelajarinya kembali. Cobalah baca 

kembali secara berulang-ulang, diskusikan kepada teman Anda dan 

tanyakan kepada dosen pengajar. 
 
 
 
 

 

Anda pasti berhasil ! 



 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PELAJARAN 5 
 

JENIS-JENIS MINUMAN 



 

 

 

 

Pelajaran 5 JENIS-JENIS MINUMAN 

 
 
 

PETUNJUK 
 

Pelajaran 5 ini membahas tentang jenis-jenis minuman, yang terdiri dari sub-sub bahasan 

yang meliputi : (1) mengidentifikasi minuman, (2) mengidentifikasi minuman yang tidak 

mengandung alkohol, (3) mengindentifikasi minuman yang mengandung alkohol. 
 

Perhatikan pelajari pelajaran 5 ini dengan baik dan bersungguh-sungguh. Baca berulang-

ulang sampai Anda dapat memahami isinya, kalau perlu buat catatan-catatan kecil untuk 

memudahkan memahaminya sesuai cara yang Anda miliki. 
 

Khusus tentang sub bahasan (2), tentang minuman yang tidak mengandung alkohol, dan 

sub bahasan (3) tentang minuman yang mengandung alkohol, dilengkapi dengan media slide. 

Dosen akan menayangkannya dikelas, sehingga sebelum Anda melakukan praktek di laboratorium 

bar, Anda diharapkan telah memiliki gambaran tentang jenis-jenis minuman, baik yang 

mengandung alkohol maupun yang tidak mengandung alkohol. 
 

Setelah Anda selesai mempelajari pelajaran 5 ini cobalah mengerjakan soal-soal yang 

disediakan dan kemudian cocokkan dengan kunci jawabannya. Selanjutnya lakukan saran-saran 

sesuai dengan hasil latihan Anda. 
 

Pada akhirnya Anda diharapkan memperoleh kemampuan sesuai dengan rumusan tujuan 

khusus pembelajaran yang telah dijabarkan. Untuk lebih memahami dan menambah wawasan, 

Anda diha- rapkan membaca bab-bab yang membahas tentang sub-sub bahasan tersebut diatas 

pada buku-buku sebagai berikut : 
 

1. Coombs H. James, 1965. Bar Service, Great Britain : Western Printing Service Ltd. 

(hal 3 - 148) 
 

2. Durkan, Andrew, 1971. Vendange, A Study of Wine and Other Drinks. Great Britain 

: Edward A. Publisher Ltd. (hal 5 - 281) 
 

3. Ford, Gene, 1983. Wines, Brews & Spirit, USA : Wm. C. Brown Publishers. (hal 74 

352) 
 

4. Grossman, Harold J,1959. Practical Bar Management, New York : Ahrems 

Publishing Company, Inc. (hal 61 - 91) 
 

5. Lastara, I Made, Bar and Beverages, BPLP Nusa Dua, (hal 20 - 70) 
 

6. Katsigris Costas dan Porter Mary,1983. Pouring for Profit A Guide to Bar and 

Beverage Management, New York : John Willy & Son (hal 107 - 194) 



 

 

 

 

Pelajaran 5 JENIS JENIS MINUMAN 

 

5.1. PENDAHULUAN 
 

Minuman merupakan salah satu produk yang banyak dijual di restoran dan bar. Minuman 

sangat penting untuk kesehatan, karena setian orang membutuhkan cairan. Minuman dapat 

didefinisikan sebagai setian cairan yang dapat diminum, kecuali obat-obatan. 
 

Manfaat minuman terhadap tubuh manusia :  

1. Menghilangkan dahaga  
2. Meningkatkan energi  
3. Membantu pencernaan  
4. Merangsang nafsu makan. 

 

5.2. KLASIFIKASI MINUMAN 
 

Minuman dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian pokok yaitu : 
 

1. Non Alcoholic beverages (minuman tanpa alkohol) 
 

2. Alcoholic beverages (minuman beralkohol) 
 

Non Alcohoic Beverages (minuman tanpa alkohol) diklasifikasikan lagi menjadi lima 

bagian yaitu :  

1. Fruit Juice  
2. Syrup  
3. Squash  
4. Natural Mineral Water  
5. Artificial Mineral Water  
6. Coffee, tea, milk and chocolate 

 

Alcoholic Beverages (minuman beralkohol), juga dapat diklasifikasikan lagi menjadi 

beberapa jenis, yaitu:  
1. Beer : - Ale  

- Large 
 

2. Spirit : - Whiskey  
- Brandy  
- Rum  
- Gin  
- Vodka  
- Other's spirit 

 

3. Liqueurs: - Under Proprietory Brands  
- Under General Brands alab 

 
4. Wines : - Natural Still Wines  

- Sparkling Wines  
- Fortified Wine 



 

 

 

 

- Aromatized Wine 

 

5.2.1. MINUMAN TIDAK BERALKOHOL  

5.2.1.1 Fruit Juice 
 

Fruit juice adalah semata-mata jus/sari dari buah, yang diambil dengan memeras buah segar 

(fresh fruit juice). Dia dapat dicampur dengan pengawet dan pemanis. Kadang-kadang bisa 

dipasteurized (dipanaskan sampai 70° untuk membasmi kuman-kuman), sehingga tidak terjadi 

proses peragian. Contoh fruit juice : orange juice, grape fruit juice, lime juice, lemon juice, tomato 

juice dan pineapple juice. Fruit juice sebaiknya disajikan dingin agar segar. 
 

Beberapa accompaniment (peneman lainnya) dalam menyajikan fruit juice : 
 

- Gula atau sirup gula untuk menghidangkan orange, grape fruit dan lemon juice 
 

- Tabasco, garam dan merica untuk menghidangkan tomato juice Fruit juice harus 

disimpan dengan baik agar selalu segar dan menghindari kebusukan. 
 

Cara menyimpan fruit juice secara benar :  

- Temperatur dingin ( ±10° C) dan konstan  
- Jauh dari bau-bauan tajam  
- Fruit juice kaleng sebaiknya dipindahkan ke dalam botol yang bersih. 

 

5.2.1.2 Syrup 
 

Syrup adalah larutan gula dan air atau larutan fruit juice, gula, pewarna dan perasa. Larutan 

ini dikentalkan sehingga cairan berkurang dan menjadi syrup. Ciri khas dari syrup adalah rasanya 

manis, memiliki warna dan rasanya yang khas. Syrup harus dicampur dengan bahan lain sebelum 

disajikan. 
 

Contoh : 
 

- Simple syrup, dibuat dari gula murni  
- Grenadine syrup, dibuat dari daging buah delima  
- Raspberry syrup (Framboise), dibuat dari buah raspberry  
- Maple syrup, dibuat dari getah pohon maple  
- Cerise syrup, dibuat dari buah cherry  
- Citronelle syrup, dibuat dari buah lemon 

 

Syrup umumnya sebagai bahan dasar membuat mixed drink (Cocktail) Bila syrup dihidangkan 

pada tamu, sebaiknya syrup tersebut disajikan dan Contoh: dicampur dengan air putih atau air 

soda. 
 

Syrup harus disimpan pada tempat yang sejuk dan jauh dari bau-bauan yang tajam (busuk) dan 

ditutup rapat agar kekhasannya terjaga. 
 

5.2.1.3 Squash 
 

Squash adalah sejenis minuman yang terdiri dari fruit juice dengan irisan kecil buah 

(daging buah). Kadang kala daging buah tersebut bisa dalam bentuk tepung. Squash yang 



 

 

 

 

 
terkenal adalah orange squash, lime squash, lemon squash dan grapefruit squash. Squash dapat 

disajikan tanpa dicampur atau dicampur dengan air putih atau air soda, juga bisa dicampur dengan 

spirit, atau sebagai bahan dasar membuat cocktail. Squash juga harus disimpan dengan baik seperti 

halnya menyimpan fruit juices. 
 

5.2.1.4 Natural Mineral Water 
 

Minuman ini berasal dari mata air dibumi. Air ini mengandung mineral dan kadang-kadang 

juga mengandung gas alam. Minuman ini berasal dari berbagai belahan dunia dan namanya 

diambil dari tempat sumbernya, yaitu :  
- Apollinaries, Baden-baden dan Victoria dari Jerman  
- Evian, Perrier dan Vichy dari Perancis  
- Eptinger, Englisane dan Eglisaver dari Swiss. 

 

Mineral water sebaiknya diminum dingin tanpa dicampur dengan es untuk memperoleh rasa 

alami dan rasa khasnya.  

Cara menyimpan Natural Mineral Water :  

(1) Disimpan ditempat yang dingin (±10°C) (1)  
(2) Jauh dari bau-bauan yang tajam (busuk)  
(3) Posisi tegak berdiri  
(4) Merek (label) menghadap ke depan 

 

5.2.1.5. Artificial Mineral Water 
 

Artificial mineral water dibuat dengan menambahkan karbon dioksida kedalam air. Karbon 

dioksida dapat menimbulkan gelembung air yang indah pada artificial mineral water. Bahan perasa 

pada berbagai artificial mineral water berasal dari berbagai sari (buah dan tanaman). 
 

Contoh-contoh artificial mineral water: 
 

- Soda Water : tidak berwarna dan tidak memiliki rasa 

- Tonic Water : tidak berwarna dan memiliki rasa kina 

- Ginger Ale : warna keemasan dengan rasa jahe 

- Bitter lemon : warna gėlap pucat dengan rasa lemon 

- Cola : warna coklat tua dengan rasa kakao 

- Orange Crush : warna orange dengan rasa orange yang kuat 
 

Minuman ini sebaiknya disajikan dingin, bisa juga disajikan dengan spirit. Biasanya seiris lime 

ditambahkan untuk minuman tonic water dan cola. Agar dapat menjaga rasa dan aroma, cara 

menyimpannya, sama seperti menyimpan Natural Mineral Water. 
 

5.2.1.6. Coffee (Kopi) 
 

Kopi adalah sejenis minuman yang berasal dari biji kopi. Biji kopi seharusnya ditumbuk 

sebelum diseduh. Ada tiga jenis kopi yang terkenal yaitu :  

- Arabica : kualitasnya baik dan relatif rendah kafeinnya. Varitasnya : Moka, Borbon, 

Nasional dan Jawa 



 

 

 

 

- 

 

- 

 

Robusta  

Arbica  

Liberica 

 

: Rasanya lebih kuat dan pahit. Kafeinnya lebih banyak dari jenis 

 

: Jenis ini jarang ditanam oleh karena rasanya kurang enak 
 

Kopi dapat disajikan panas atau dingin (Iced Coffee). Kopi panas biasanya disajikan 

setelah makan, dan dapat pula pada saat makan (makan pagi). Disamping butiran gula, cream atau 

susu panas disajikan sebagai peneman kopi panas, sedangkan kopi dingin ditambahkan syrup gula. 

Sari kopi instan juga bisa dipakai sebagai bahan untuk memberikan rasa dan aroma pada kue dan 

cream. 
 

Beberapa metode pembuatan kopi :  

Mixing method, air mendidih dicampur/ditambahkan pada bubuk kopi seperti pembuatan kopi 

instan. 
 

Filter method, serbuk kopi dicampur dengan air mendidih dalam jug atau container, dibiarkan 

beberapa menit agar mengendap kemudian disaring dan siap untuk disajikan. 
 

Percolator method, uap pada sebuah pipa, lalu melewati serbuk kopi dalam perculator, dan pada 

akhirnya menyerap warna, rasa dan aroma kopi. Metode ini dipakai untuk membuat cona kopi. Air 

yang mendidih mengalir kedalam pipa, mengandung serbuk kopi lalu menetes berupa kopi cair. 

Kopi giling harus disimpan pada store room yang berventilasi baik dan di dalam tempat yang 

ditutup dengan rapat, untuk menghindari kelembaban dan bau tak sedap. Biji kopi harus 

dipanggang (dipanaskan) dan digiling segera pada saat dibutuhkan. 
 

- Black coffee adalah kopi yang disajikan tanpa cream atau tanpa susu panas. 
 

- Coffee with cream or milk (white coffe), kopi dengan cream atau susu panas yang 

disajikan terpisah dalam cream jug. 
 

- Expresso Coffee adalah kopi yang dibuat dengan mesin expresso, diajikan dalam "demi 

taste cup" dengan tatakannya dan sendok. Expresso coffee, dibuat dengan cara mengalirkan 

uap pada serbuk kopi dan diserap melalui tekanan dari mesin expresso. 
 

- Cappucino Coffee : kopi ini diolah seperti kopi expresso, dengan buih susu di atasnya dan 

ditaburi serbuk coklat. 
 

5.2.1.7. Tea (Teh) 
 

Teh diproses dari daun teh murni, atau dicampur dengan tangkai dan bunganya. Ada tiga jenis 

teh yaitu :  

- Black or Fermented Tea  
Teh ini dihasilkan dari daun teh yang difermentasikan selama pembu- atannya, sehingga 

teh ini berubah warnanya menjadi hitam. Teh ini terkenal di India dan Ceylon. 
 

- Green or Unfermented Tea  
Teh ini dihasilkan dari daun teh. Setelah teh dipanen, tangkainya dini- langkan, daunnya 

langsung direbus. Teh ini sangat terkenal di India dan Cina. 
 

- Oolong or Semi Fermented Tea 



 

 

 

 

 
Teh ini merupakan teh antara black dan green tea. Daunnya dibiarkan kering dan 

berfermentasi sedikit. Teh ini sebagian besar dibuat di Taiwan dan sangat terkenal di 

Amerika. 
 

Teh dibuat dengan cara menyeduh dengan air mendidih dan dituangkan ke atas daun teh 

untuk mengambil sarinya. Teh bisa disajikan panas atau dingin (iced tea). Teh panas biasanya 

diminum dengan gula dan susu, bisa juga dengan lemon. Iced tea merupakan minuman segar untuk 

minuman pada musim panas. Iced tea dihidangkan dalam iced tea glass, disajikan dengan syrup 

gula dan irisan lemon. 
 

Hal-hal yang harus diperhatikan saat menyimpan teh : 
 

a) Simpan pada tempat yang berventilasi 
 
b) Jauh dari bau-bauan tajam (keras) 

 
c) Ditempatkan dalam tempat yang bersih, kering dan tertutup rapi. 

 
- Tea Bag : Teh dalam kantong kecil dibuat dari kertas kusus yang berisi teh cukup untuk 

satu cangkir. 
 

- Russian Tea (Tea ala Russe) : Merupakan teh panas seperti biasa yang disajikan dengan 

irisan lemon atau disebut juga dengan lemon tea 
 

- Arab Tea : Teh yang disajikan dalam pot dengan air panas dari suatu samovar. Pot 

kemudian ditaruh diatas samovar dan dibiarkan meresap 
 

5.2.1.8. Milk (Susu) 
 

Susu hampir merupakan suatu makanan yang dikategerikan pada makanan yang lengkap.  

Susu mengandung protein, lemak, gula, garam dan vitamin. Jenis-jenis susu adalah: 
 

- Fresh Milk (susu segar)  

Susu dambil langsung dari binatang betina, seperti sapi, kerbau. kabing, unta dan biri-biri. 

Biasanya susu segar disajikan dingin dalam bigh ball glass", kadang-kadang bisa disajikan 

dalam keadaan panas. Sess ini hacus disimpan dingin, jauh dari bau-bauan yang tak sedap dan 

dalam tempat penyimpanan yang berventilasi. 
 

- Powdered Milk (susu bubuk)  

Susu ini dibuat dari susu segar yang dikeringkan melalui penguapan dengan 

menambahkan beberapa zat (vitamin dan protein). Biasanya disajikan dalam keadaan panas 

dengan melarutkan pada air panas. Susu bubuk harus disimpan pada tempat penyimpanan 

yang berventilasi dalam wadah yang tertutup rapat, tidak lembab dan jauh dari bau-bauan yang 

busuk (tajam). Susu digunakan untuk membuat berbagai macam minuman dan pudding, juga 

dipakai untuk membuat produk susu lain seperti mentega, krim, dan keju. 
 

5.2.1.9. Chocolate (Cokelat) 
 

Cokelat dibuat dari buah atau biji kakao, dengan menambahkan gula. Ini juga disebut 

dengan "Slab Chocolate" 



 

 

 

 

 
Disamping coklat, biji kakao juga bisa difermentasikan dan dibuat kakao. Cokelat pada umumnya 

diminum dalam keadaan panas, disajikan dengan gula dan susu panas. Juga dapat disajikan dalam 

keadaan dingin. Di bagian dapur (kitchen), slab chocolate digunakan dalam membuat saos, kue 

dan es krim. Juga digunakan dalam mixed drink dingin seperti chocolate milk shake. Cokelat harus 

disimpan di tempat yang kondisinya sama dengan tempat penyimpanan kopi. Di pasár, dapat 

dijumpai chocolate milk yang merupakan campuran dan serbuk susu dan cokelat dan untuk 

meminumnya cukup dicampur dengan air panas (tanpa susu). 
 

5.2.2. MINUMAN BERALKOHOL  

5.2.2.1. BEER 
 

Beer dibuat pertama kali oleh orang Mesir pada abad ke 17 sebelum masehi (lebih dari 

2600 tahun yang lalu). Pada abad pertengahan, beer at disuatu tempat dimana para biarawan 

bertempat tinggal. Perusahaan beer yang pertama kali dibuka terdapat di Philadelphia, Amerika 

Serikat pada tahun 1637. Proses pembuatan beer dinamakan Brewing.  

Beer dapat diartikan sebagai minuman beralkohol yang berisi karbon dioksida, dan dibuat 

dari : barley, hops, sugar, water, dan diragikan dengan yeast serta ditambahkan dengan finings, 

agar beer menjadi jernih. Kandungan alkohol beer berkisar antara 4% sampai 6% maksimum 9%. 

Beer mengandung gula dan bahan utamanya adalah air.  

Bahan-bahan dasar beer  

Bahan-bahan dasar yang digunakan untuk membuat beer adalah sebagai berikut:  

- Malt  

Gandum adalah sereal terbaik untuk membuat malt. Ketika gandum dirubah menjadi malt, 

kanjinya berubah menjadi gula. Hal tersebut memberikan rasa pahit dan mempengaruhi warna 

beer.  

- Hops  

Hops adalah tanaman yang menjalar. Tanaman ini digunakan khusus dalam proses 

brewing. Biasanya hanya bunga-bunga jenis betina yang digunakan. Bunga tersebut 

mengandung minyak yang memberikan aroma pada beer. Aroma dari bunga hops tersebut 

dapat menyejukkan dan me- rangsang selera untuk minum.  

- Sugar (gula)  

Biasanya gula halus digunakandalam pembuatan beet Gula haeya ditambahkan bila 

diperlukan. Penambahan gula tersebut dapat membanty peragian (menimbulkan alkohol dan 

karbon dioksida) dan joga dapat menambah rasa manis.  

- Yeast (ragi)  

Yeast adalah suatu benda yang hidup. Dia tumbuh di odara atas sir Yeast dapat merubah 

gula menjadi alkohol dan karbon dioksida Selats proses peragian, ragi tersebut tumbuh dan 

berkembang.  

- Water(air)  

Air mungkin berisi mineral tertentu yang membantu perkembangan rasa khusus pada 

beer.  

- Finings  

"Finings" adalah semacam perekat  yang dibuat  dari ikan "sturgeo dan  ikan lainnya.  

Finings dapat membuat beer menjadi jernih dan berwarna cerah. 



 

 

 

 

Proses "Brewing" 
 

Langkah-langkah pembuatan beer adalah sebagai berikut: 
 

1. Malting Barley  
"Barley" yang telah diseleksi dicampur dengan air. Campuran tersebut dibiarkan beberapa  

lama sampai barley tersebut berkecambah. Air kemu- dian disaring setelah barley berkecambah. 

Setelah itu barley dikeringkan dan dipanggang (roasted). Pada proses "malting", kanji yang ada 

pada barley berubah menjadi gula. 
 

2. Mashing Malt  
"Malt" kemudian diulek dan ditumbuk halus menjadi grist, grist dicampur dengan air panas  

sehingga menjadi "mask". Mask dibiarkan dalam beberapa waktu sehingga akan kelihatan seperti 

sereal. 
 

3. Membuat Mask menjadi Wort  
"Primings"  yang  merupakan  hasil  campuran  hops  dan  guia  ditambah-  kan  pada  mask.  

Campuran ini kemudian dipadatkan dengan cara merebus. Hasil rebusan ini dinamakan "Wort".  

Setelah itu Wort kemudian didinginkan. 
 

4. Peragian Wort menjadi Beer  
Ragi  ditambahkan  pada  wort,  agar  terjadi  proses  peragian.  Ketika  proses  peragian  

berlangsung, gula dirubah menjadi alkohol dan karbon dioksida oleh ragi tersebut. Pada tahapan 

ini beer yang masih muda telan didapatkan dan kemudian untuk beberapa lama mengalami prosses 

pemasakan. 
 

5. Filtering Beer  
Beer muda dijernihkan agar mendapatkan warna yang cerah deng menambahkan "finings".  

Sebelum proses pembotolan, beer perlu dicicp terlebih dahulu untuk meyakinkan kualitas yang 

baik. 
 

6. Bottling, Canning dan Casking  
Setelah diuji rasanya, beer dimasukkan kedalam botol, kaleng atau cask (tong kecil) untuk  

penjualan. Botol, kaleng dan tong kecil sebagai tempat beer tersebut harus bebas dari kuman-

kuman sebelum diisi dan diberi label. 
 

Macam-macam Beer:  
Ada beberapa macam beer, dan yang terpenting adalah : 
 

- Black Beer, adalah beer yang memiliki aroma malt yang sangat kuat terbuat dari malt yang 

dipanggang sangat kering (over roasted) dengan warna yang gelap atau hitam.  
- Light Beer, adalah beer biasa yang diminum sehari-hari, dengan warna cerah.  
- Special Beer, adalah sejenis beer yang dibuat dengan proses brewing berganda (double 

brewing process) memiliki hops melebihi dari pada regular beer dan disimpan lebih lama 

untuk pengumuran.  
- Draught Beer, adalah sejenis beer yang disimpan dalam tong atau container dan 

dihidangkan dengan tekanan penuh dengan menggunakan gas. 



 

 

 

 

 
- Ale, adalah beer memiliki aroma hop yang sangat kuat, lebih berat dan lebih pahit daripada 

beer biasa. Stout dan Porter termasuk jenis beer ini yang memiliki warna lebih gelap dan 

rasa lebih manis.  
- Lager, adalah beer yang berwarna cerah, rasanya lebih ringan dengan karbon dioksida 

melebihi beer biasa. Disimpan lebih lama daripada regular beer, lebih kurang dalam jangka 

waktu 6 bulan. 
 

Negara-negara yang memproduksi Beer 
 

Beer hampir dihasilkan oleh setiap negara diseluruh dunia. Beer yang paling populer dan 

biasa dihidangkan di restoran maupun bar adalah 
 

No. Negara Asal Labels (Merek) 
   

1 Australia Fosters Lager, Swan Lager 
   

2 China Pu Tao 
   

3 Cechoslovakia Budweisser, Pilsener Urquel 
   

4 Denmark Carlsborg, Tuborg 
   

5 England Bass, Guinness, Worthington 
   

6 France Kronenburg, Slavia 
   

7 Germany Beck's, Dortminder, Lowenbrau 
   

8 Holland Amstel, Heineken, Skol 
   

9 Indonesia Anker, Bintang, San Miguel 
   

10 Jepang Asahi, Santoro Kirin 
   

11 Philippines San Miguel 
   

12 Sweden Skol 
   

13 Switzerland Cardinal, Gurten, Muller 
   

14 U.S.A Michelob, Schlitz 
   

 

 

Penyimpanan Beer  

Karyawan restoran dan bar seharusnya dapat menyimpan beer de- ngan baik dan benar 

apakah itu di ruang penyimpanan atau di refrigerator. 
 

Tujuan utama penyimpanan adalah:  

- Menjaga kualitas beer.  
- Menghindari dari kerusakan.  
- Stok atau persediaan. 



 

 

 

 

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyimpan beer: 
 

1. Kondisi ruangan  
Ruangan harus cukup besar, bersih, bebas dari bau-bauan yang keras dan tajam serta dengan 

suhu udara kurang lebih 10° C. 
 
2. Posisi  

Beer yang di dalam botol harus disimpan dalam posisi tegak, berdiri. Hindarkan stok beer 

bertumpuk satu sama lain. Beer disimpan dengan rapi dan dikelompokkan sesuai dengan 

labelnya. Ikuti prosedur “first in first out", dan usahakan labelnya menghadap kedepan dan 

mudah dibaca. 
 

Menghidangkan Beer  

Ada 3 hal penting yang harus dipertimbangkan pada waktu menghidangkan beer, yaitu: 
 

1. Kebersihan gelas  
Gelas harus bebas dari noda-noda atau kotoran-kotoran dan dalam kondisi dingin, tanpa ada 

yang retak atau pecah-pecah. Penggunaan dari gelas yang kotor dan bernoda akan merusak rasa 

beer dan dapat dijadikan sebagai tempat berkembang biaknya kuman-kuman. 
 
2. Temperatur atau suhu beer  

Beer lebih baik dihidangkan dalam kondisi dingin (± 10°C) tanpa diisi es batu. Karena pada 

temperatur tersebut rasa beer akan terasa sangat enak. 
 
3. Buih Beer (Head of the beer)  

Dalam menghidangkan beèr, buih beer perlu diperhatikan. Penampilan beer yang baik dalam 

gelas adalah buih yang ada dalam gelas kira-kira 2 cm dibawah bibir gelas. 
 

Cara menghidangkan beer yang benar :  

1) Tangan kanan memegang beer dan tangan kiri memegang gelas dalam posisi agak miring.  
2) Tuangkan beer ke dalam gelas secara perlahan-lahan.  
3) Setelah gelas terisi kira-kira tiga per empat, posisi gelas dirubah secara perlahan-lahan 

sehingga menjadi tegak.  
4) Jangan lupa meninggalkan buih beer kira-kira setebal 2 cm di bawah bibir gelas.  
5) Beer dapat dihidangkan. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Gb. 5.1 Cara menuangkan beer dari botol atau kaleng 
  



 

 

 

 

   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Gb. 5.2 

Cara menuangkan draught 

beer 

 

 

5.2.2.2. SPIRIT 
 

Dalam bidang makanan dan minuman, spirit didefinisikan sebagai minuman beralkohol 

yang dibuat melalui penyulingan cairan yang telah berfermentasi. Cairan yang telah mengalami 

proses fermentasi (seperti Beer, Wine) dibuat melalui fermentasi alkoholik, yang mengandung 

alkohol, air, asam dan mineral lainnya. 
 

Penyulingan (Distilasi)  

Distilasi adalah suatu proses pemisahan alkohol dari cairan yang telah mengalami proses 

fermentasi terutama dengan penguapan. Pada dasarnya proses distilasi adalah sebagai berikut: 
 

1. Penguapan alkohol  
Panaskan cairan yang difermentasi hingga 78,5ºC. Alkohol mengu- ap lebih cepat dari air. 

Kemudian alkohol yang menguap dialirkan melalui sebuah tabung. 
 
2. Kondensasi dari alkohol yang diuapkan  

Uap air kemudian mengembun menjadi tetesan cairan. Jenis cairan ini akan menyerap karakter 

sari cairan yang telah mengalami fermentasi tersebut disebut Spirit. Karakter dari spirit yang 

dihasilkan kemudian dikembangkan melalui penyimpanan, (yang disebut matu-ring). 

Contohnya: Wine (air anggur yang difermentasi) disuling menjadi Brandy (spirit). 



 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Gb. 5.3. Proses Distilasi 

Proof  

Proof adalah suatu istilah yang digunakan untuk menunjukkan kekuatan kadar alkohol dari 

suatu spirit. Kekuatan kadar alkohol suatu spirit dapat ditingkatkan dengan melakukan distilasi 

ulang. Ada 3 jenis proof yang biasanya digunakan: 
 

1. USA Proof  
USA Proof menunjukkan bahwa setiap derajatnya sama dengan setengah persen dari alkohol. 

Misalnya Brandy yang mengandung 70° USA proof, artinya mengandung 53% alkohol. 
 

2. British Proof  
British Proof menunjukkan bahwa setiap derajatnya sama dengan 4/7% alkohol. Misalnya 

Brandy pada 70° British proof artinya mengandung 40% alkohol. 
 

3. Gay Lussac  
Gay Lussac menunjukkan bahwa setiap derajatnya sama dengan 1% alkohol. Jadi Brandy 

pada 70º Gay Lussac, artinya mengandung 70% alkohol. 
 

Jenis-jenis Spirit  

Dalam bisnis bar dan restoran terdapat 5 jenis spirit dasar: 
 

1. Whisky; dibuat dari biji-bijian seperti barley, corn, rye, atau wbeat (gandum). Whisky dapat 

dibedakan atas Scoth whisky, Irish whisky, American whisky dan Canadian whisky. 
 
2. Brandy; dibuat dari penyulingan air anggur yang đifermentasi (wine). Jenis yang terbaik 

dikenal dengan nama Cognac. Minuman ini bisa juga dibuat dari buah-buahan lain seperti apel, 

raspberry, dan sebagainya yang dikenal dengan Fruit Brandy. 
 
3. Rum; dibuat dari gula tebu (Molasses) yang sebagian besar dipend di Jamaica, Cuba, Poerto 

Rico dan British Guiana. 
 
4. Gin; dibuat dari biji-bijian Junifer Berries dan ditambabkan denga perasa (aroma) lainnya. 

Pada dasarnya ada 2 jenis Gin : London Dry Gin dan Genever (Holland Gin). 
 
5. Vodka; bisa dibuat dari padi-padian atau kentang dicampur dengan oula bit. Pada mulanya, 

vodka diproduksi di Rusia dan Polandia. 
 



 

 

 

 

Disamping jenis-jenis spirit tersebut, bentuk spirit lainnya adalah Tequila, Tonira dan Okolehao 

yang dapat dikelompokkan kedalam Other's Spirit. 
 

Cara Penyimpanan Spirit  

Untuk mempertahankan sifat alamiahnya, spirit hendaknya disimpan dengan baik. Pada 

dasarnya, hal-hal berikut hendaknya perlu diperhatikan dalam penyimpanan spirit: 
 

1. Kondisi ruangan  
Ruangan penyimpanan atau tempat penyimpanan lain harus mem- punyai ventilasi yang baik, 

temperatur yang konstan berkisar 240C, segar, jauh dari bau-bauan yang tajam atau keras. 
 
2. Cara penyimpanan (posisi)  

Spirit hendaknya diletakkan dalam posisi tegak berdiri, dikelompokkan sesuai dengan jenisnya 

dengan menghindari terjadinya kontaminasi antara tutup botol dan spirit itu sendiri. Disamping 

itu, hendaknya disimpan dengan rapi sesuai dengan merek dan ukurannya dan usahakan 

labelnya menghadap kedepan, sehingga mudah dibaca. 

 

Penyajian Spirit  

Spirit bisa diminum sebelum makan, sebagai minuman pembuka (aperitif) untuk merangsang 

nafsu makan, atau setelah makan seperti Cognac (Brandy). 
 

Spirit bisa disajikan:  

- Staight/neat/plain; artinya tanpa tambahan minuman dan pelengkap lainnya, dengan 

menggunakan gelas yang pendek (short glass).  
- Frappe; artinya disajikan dengan es yang telah dihaluskan (crushed Ice), dengan 

menggunakan old fashioned glass.  
- On the rocks; artinya disajikan dengan es bata (ice cube) juga dihidangkan dengan 

menggunakan old fashioned glass.  
- Spirits juga digunakan sebagai bahan dasar dari minuman camparan Seperti High balls, 

Collins, Punchess, Fizzes dan Cocktails. 
 

5.2.2.2.1. WHISKEY 
 

Diantara lima jenis spirit dasar, whisky dianggap sebagai yang terpenting. Whisky pertama 

kali dibuat oleh orang Irlandia melalui proses distilai biji-bijian yang telah dihaluskan (mash of 

grain) dan telah berfermentasi yang disebut “Uisge Beatha" yang artinya air kehidupan. Pada 

hakekatnya, whisky adalah spirit yang didistilasi dari biji-bijian (cereals) yang telah dihaluskan 

dan telah berfermentasi serta disimpan dalam tong-tong kayu. 
 

Bahan Dasar Whisky  
Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat whisky adalah: 

 

(1) Grain atau biji-bijian seperti; barley, rye, gandum dan jagung, 
 

(2) Yeast atau ragi tape 
 

(3) Water (Air); digunakan untuk proses "malting" (direndam dalam air ditaruh diatas nyiru, 

sampai berkecambah kemudian dikeringkan. 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gb 5.4 
Contoh 

barley      Gb. 5.5 Barley yang telah berkecambah 
 
 
 

 

Proses Pembuatan Whisky  

Secara garis besar langkah-langkah pembuatan whisky adalah sbb:  

1. Pemilihan biji padi-padian. (Selecting Grains)  
- Teliti dan pilih padi-padian (grain) yang berkualitas baik. 

- Bersihkan dan simpan sebelum digunakan. 
 
2. Malting grains.  

- Rendam biji padi-padian tersebut dengan air dan biarkan beberapa lama sampai 

berkecambah.  
- Keringkan biji-bijian yang telah berkecambah tersebut melalui pemanasan. 

 
3. Making malt into wort.  

- Hancurkan kecambah itu hingga halus (menjadi tepung).  
- Campur tepung itu dengan air, kemudian panaskan hingga menjadi bubur.  
- Ambil air cairan itu hingga menjadi Wort. 

 
4. Making wort into wash.  

- Tambahkan ragi ke dalam wort yang telah didinginkan untuk difermentasikan. 

- Wort yang telah berfermentasi yang mengandung alkohol, CO2, dan mineral, disebut wash. 
 
5. Making wash into whisky.  

- Wash tersebut didistillasi (disuling) dalam sebuah pot atau tempat penyulingan menjadi 

whisky.  
- Kurangi dan sesuaikan kekuatan kadar alkoholnya dengan menambahkan air yang sudah 

disuling. 
 
6. Aging whisky.  

- Whisky disimpan atau dimasakkan dalam jangka waktu beberapa tahun lamanya, agar 

karakter whisky seperti rasa, warna dan aromanya dapat berkembang. 
 
7. Pembotolan whisky.  

- Setelah disimpan, whisky hendaknya disaring.  



 

 

 

 

- Setelah disaring dimasukkan ke dalam botol kemudian diberi label untuk dipasarkan. 
 

Note : Woody, artinya terlalu didominasi oleh rasa dan aroma kayu karens whisky disimpan 

terlalu lama dalam tong kaya.  
Green whisky artinya whisky yang disimpan terlalu singkat. 

 
 

Jenis-jenis Whisky  

Ada 4 (empat) macam whisky yang diklasifikasikan menurut negara-negara besar 

penghasil whisky: 
 

1. Scotch Whisky  
Scotch whisky merupakan campuran antara malt dan grain dalam pot still yang diproduksi di 

Scotland. Whisky ini mempunyai rasa bau asap (smooky flavour) yang berasal dari proses 

pengeringan barley dengan cara memanaskan secara berlebihan (over heat) dan harus 

diumurkan paling tidak selama 4 (empat) tahun lamanya. 

Contoh-contohnya:   

1. Johnnie Walker Red Label 9. J & B 

2. Johnnie Walker Black Label 10. Dunhill 

3. Chivas Regal 11. 100 Pipers 

4. Dimple Haig 12. Glenfiddich 

5. Black & White 13. Grant's 12 

6. Vat 69 14. Old Parr 

7. White Horse 15. Ballantine 

8. Cutty Shark 16. Bells 



 

 

 

 

2. Irish Whisky  
Whisky ini juga merupakan campuran antara malt dan grain, tetapi tidak memiliki rasa bau  

asap (unsmooky flavour) Whisky ini diproduksi di Irlandia dan diumurkan paling tidak 

selama 5 (lima) tahun.  

Contoh-contohnya :   

1. Old Bushmills 4. Tullamore Dew 

2. John Power 5. Danny Boy  

3. John Jameson 
 
 

3. American Whisky  
Whisky ini bisa berupa whisky murni tanpa campuran (straight whisky) yang terbuat dari 

barley, rye, jagung atau gandum atau dapat juga merupakan whisky campuran yang terbuat 

dari kombinasi dari biji padi-padian. American whisky lainnya yang terkenal adalah bourbon 

yang terbuat dari paling sedikit 51% jagung dan mengandung alkohol sekitar 40%, dan 

pertama kali didistilasi di Kentucky.  
Contoh American Whisky:  

1. Old Grand Dad 5. Seagram's Seven Crown 

2. I.W. Harper 6. Old Forester 

3. Four Roses 7. Jim Beam 

4. Antique 8. Early Times 
 

 

4. Canadian Whisky  
Whisky ini juga dikenal dengan nama Rye Whisky yang dibuat di Kanada. Whisky Kanada  

sangat ringan didistilasi dari bubur jagung, rye dan barley yang difermentasikan, atau 

campuran dari kesemuanya itu. Whisky ini harus diumurkan paling tidak selama lima tahun. 

Contohnya:  
1. Seagram's V.O, 3. Gold Tassel 

2. Canadian Club 4. Dominion Ten 



 

 

 

 

5.2.2.2.2. BRANDY  

Brandy pertama kali dibuat di Italia dan disebut "Aqua Ardens" yang artinya air yang 

didistilasikan. Kata "brandy" diambil dari istilah "brandewijn" yang berarti wine yang didistilasi. 

Sebagian besar, brandy diproduksi di negara-negara penghasil wine seperti negara Perancis, Italia, 

Jerman, USA, dan Australia. Pada dasarnya, brandy adalah minum an beralkohol yang dibuat dari 

distilasi air anggur yang difermentasi (wine) dan biasanya disimpan dalam tong-tong kayu. Sifat-

sifat yang dihasilkan oleh masing-masing "Brandy distiller" agak berbeda-beda tergantung pada 

jenis anggur yang digunakan dan metode khusus yang diterapkan.  

Setelah anggur diseleksi, anggur yang digunakan diperas untuk mendapatkan airnya. 

Airnya kemudian difermentasikan untuk dijadikan wine. Wine yang dihasilkan selanjutnya di 

distilasi dalam suatu pes atill atau "patent still" untuk dijadikan brandy. Brandy perla disimpan 

untk beberapa lama untuk membentuk karakteristiknya. Setelsh disimpan dalans kurun waktu yang 

cukup, brandy tersebut dites dan disaring nk mendapatkan standar yang telah ditentukan sebelum 

dibotolkan. 
 

Jenis-jenis Brandy 
 

1. Cognac  

Cognac adalah satu-satunya Brandy yang berasal dari distrik Charente, didaerah Cognac di 

negara Perancis. Cognac ini didistilasi dalam sebuah "pot still", dan disimpan dalam "oak casks", 

serta dicampur satu sama lainnya untuk mendapatkan rasa yang khas untuk masing-masing cognac. 

Ingat! semua cognac adalah brandy, tetapi tidak semua brandy termasuk cognac. Cognac diakui 

sebagai standar kualitas dari brandy. Kualitas cognac dapat ditandai dengan dua cara yaitu dengan 

menggunakan gambar bintang atau sistem huruf yang dicantumkan dalam mereknya seperti contoh 

berikut:  
a. Sistem bintang: * (Bintang satu), diumurkan kira-kira selama 3 tahun. 

 

** (Bintang dua), diumurkan kira-kira selama 4 tahun 
 

*** (Bintang tiga), diumurkan kira-kira selama 5 tahun 
 

Kualitas cognac berbintang 3 lebih baik atau lebih tua dari yang berbintang dua. 
 

b. Sistem huruf  
Huruf yang sering digunakan adalah sebagai berikut :  

E : Especial ( khusus ) S Superior (super) 

F : Fine (bagus)  V : Very (sangat) 

O : Old (tua)  X : Extra (ekstra) 

P : Pale (pucat /muda)  

Contohnya:   

V.O :Very Old, diumurkan 10-12 tahun  

V.S.O : Very Superior Old, diumurkan 12 - 17 tahun 

V.S.O.P : Very Superior Old Pale, diumurkan kira-kira 20-25 tahun 

V.V.S.O.P : Very Very Superior Old Pale, diumurkan kira-kira 40 tahun 

X.O : Ekstra Old, diumurkan kira-kira sampai 45 tahun 

E : Extra, diumurkan kira-kira 70 tahun 



 

 

 

 

Kualitas V.S.O.P lebih baik dari pada V.S.O. 
 

 Cognac  biasanya  disajikan  setelah  makan  dengan  gelas  khusus  untuk  cognac  yaitu 

Brandy Snifter (Brandy Inhaler).   

Contoh merek cognac:   

1. Courvoisier 4. Martell 

2. Hennesy 5. Camus 

3. Remy Martin 6. Otard 
 

 

2. Armagnac  

Armagnac adalah minuman Brandy yang berasal dari distrik Gers, di daerah Armagnac di 

negara Perancis. Minuman ini disuling dari white wine dalam sebuah "patent still", dengan 

kandungan alkohol lebih rendah dari cognac. Armagnac biasanya disimpan selama paling sedikit 

lima tahun. Armagnac disajikan dengan cara yang sama dengan cognac. Contoh: 
 

1. Kressmann 3. Chabot 

2. Chateaulla Barthe 4. Napoleon 
 

 

3. Brandy  

Brandy adalah sebutan yang umum digunakan untuk suatu produk yang dihasilkan dari 

anggur yang telah difermentasikan dan disuling dan diproduksi diluar daerah Cognac dan 

Armagnac. Minuman ini diproduksi di nega  
ra-negara penghasil wine seperti:  

Italia : dengan merek Stock  

Jerman : Asbach Uralt, Dujardin, Metaxa,  

Portugal : Opabte Brandy  

USA : Christian Brothers, Coronet  

Australia : Saint Thomas. 
 

4. Fruit Brandy  

Brandy ini disuling dari air buah-buahan yang difermentasikan seperti buah apel, 

appricot, cherry, peach, pear, dan sebagainya, kecuali buah anggur.  

Contoh-contoh Fruit Brandy :  

• Apple Jack (USA), Calvados (France) dibuat dari buah apel.  
• Apricot Brandy, Abricot (France) dibuat dari buah apricot.  
• Cherry Brandy, Kirsahwasser dibuat dari buah chery.  
• Barat Palinka (Hungary) dibuat dari buah peach.  
• Poire Willian (France), Birngaist (Jermany) dibuat dari buah peer.  
• Slivovita (Yugoslavia) dibuat dari buah plum.  
• Fraises Des Bois (France) dibuat dari buah strawberry. 



 

 

 

 

5.2.2.2.3. RUM 
 

Rum pertama kali dibuat oleh para pendatang Spanyol di daerah West Indies. Kata "rum 

ini berasal dari kata "Rumbullion" atau "Rumbustion", suatu tumbuhan dari laut Karibia. Kata 

Spanyol untuk rum adalah "Ron". Orang Perancis menyebutnya "Rhum" yang merupakan 

minuman beralkohol yang dibuat dengan proses penyulingan produk pohon tebu-tebuan 

(Molasses) yang telah difermentasikan, dan diumurkan secukupnya.  

Pada saat sekarang rum sudah dibuat di beberapa negara di seluruh dunia, khususnya di 

negara-negara penghasil tebu, seperti di Puerto Rico, Cuba, Jamaica, British, Guyana, Indonesia, 

dan lain-lain. Perbedaan-perbedaan kualitas dari produk rum ini sangat tergantung pada kualitas 

tebu, ragi dan cara-cara khusus yang diikuti dalam proses peragian dan penyulingannya. 
 

Secara umum, proses pembuatan Rum adalah sebagai berikut :  

1. Mengubah gula menjadi molasses  
- Siapkan dan peras tebu untuk memperoleh jusnya (airnya).  
- Air tebu ini kemudian dipanaskan agar menjadi sirup  
- Pisahkan kristal gula dari sirup. Sisanya inilah yang disebut dengan nama "Molasses" 

yaitu (suatu sirup yang pekat dan tebal). 
 
2. Peragian molasses menjadi wash  

- Campur molasses denga air dan ragi agar terjadi proses fermentasi.  
- Molasses yang sudah terfermentasi ini disebut "wash" dan terdiri dari air, gula, alkohol, 

gas karbon dioksida yang akan menguap, dan seterusnya. 
 
3. Penyulingan wash menjadi rum  

- Siapkan dan suling wash menjadi rum dalam sebuah pot atau tabung baja. (patent still)  
- Biarkan/diamkan beberapa lama untuk membentuk karakteristiknya tersendiri. 

 
4. Pengumuran rum (Aging Rum)  

- Simpan rum dalam drum kayu dalam satu periode tertentu untuk mengembangkan warna, 

aroma, rasa dan kekuatan kadar alkoholnya.  
- Kadang-kadang perlu juga ditambahkan dengan air suling dan caramel. 

 
5. Pembotolan rum  

- Bersihkan dan saring rum sebelum dibotolkan.  
- Setelah dibotolkan kemudian diberi label untuk penjualan. 

 

Jenis-jenis Rum  

Secara umum ada tiga jenis rum yang utama yaitu:  

1. Light Bodied Rum  
Ini merupakan jenis rum yang rasanya keras (dry) hambar dan atau tidak manis (dry rum) 

dengan rasa molasses yang ringan. Rum jenis ini yang dijual ada di pasaran adalah: White atau 

Light atau Silver dengan warna yang sedang. Gold atau Dark atau Amber, biasanya lebih manis 

dengan rasa yang agak keras. Rum jenis ini diproduksi di negara-negara Poerto Rico dan Kuba 

(Gold atau Dark Rum), Mexico, Hawai, dan lain-lain. 
 
2. Full Bodied Rum 



 

 

 

 

 
Rum jenis ini rasanya lebih kaya, lebih gelap dan lebih manis dan memiliki buket yang tajam. 

Rum terbaik dari jenis ini diproduksi di Jamaica dan yang lainnya dibuat di Guiana Inggris 

(Demerara), Martinique, Barbados, dll. 
 

3. Aromatic Rum  
Ini merupakan rum jenis ringan dengan aroma yang sangat kuat. Aromatic Rum yang paling 

baik adalah Arak Batavia yang đibuat di Jawa, Indonesia. 
 

Negara-negara Penghasil Rum  

1. Rum Puerto Rico  
Rum Puerto Rico merupakan rum yang ringan, disimpan dalam barrel dari kayu oak selama  

satu sampai empat tahun. Untuk memperoleh warna yang seragam dipakai caramel. Biasanya rum 

yang diproduksi di Puerto Rico ini merupakan blended rum (campuran beberapa rum) dan 

dipasarkan dalam kondisi 80% proof. Contohnya:  
1. Bacardi (gold or white) 3. Ron Rico 

2. Don Q (gold or white) 4. Carioca 
 

2. Rum Kuba  
Sifat dan karakteristik rum Kuba hampir sama dengan rum Puerto Rico. Contohnya adalah  

Bacardi. 
 

3. Rum Jamaica  
Rum Jamaica biasanya kaya rasa dan keras (dry) dengan waktu penyimpanan antara lima  

sampai tujuh tahun. Rum Jamaica merupakan rum campuran (blended rum) dan dipasarkan dalam 

kondisi antara 86
0
 proof sampai 97° proof. Contohnya adalah Lemon Hart (Dark atau Light) dan 

Myers.  

Sebagai catatan perlu diketahui London Dock Rum. Rum ini disuling di Jamaica, tetapi 

diperkaya dan disimpan ditempat penyimpanan di London, Inggris. 
 

4. Rum Guiana Inggris  
Rum jenis ini warnanya ada yang gelap atau terang. Yang paling populer adalah "Demerara  

Rum". Ini merupakan rum pekat (gelap), kays aroma, dengan kadar alkohol tinggi dan dibuat dari 
batang tebu yang tum buh di sepanjang sungai Demerara. Contoh rum jenis ini adalah Lemos Hart 

(86° Proof atau 151
0
 Proof) dan Hudson Bay.  

Rum bisa dihidangkan dengan es, dicampur dengan jus lemon dingin atau air kelapa. 

Disamping itu juga bisa dipakai untuk membuat Bacardi Cocktail yang terkenal itu. Juga bisa 

dipakai untuk menambah rasa pada makanan penutup (dessert) seperti misalnya Baba Au Rhom, 

Koktail buah dan sebagainya. 
 

5.2.2.2.4. GIN 
 

Gin pertama kali dibuat oleh Dr. De La Boe dengan cara penyulingan kembali (redistilasi) 

spirit netral dan buah juniperberry. Pada mulanya disebut dengan "Geneivre" kata dalam bahasa 

Perancis untuk juniperberry. Dalam bahasa Belanda disebut dengan "Genever" atau 

"Geneve"sedangkan orang Inggris menyingkatnya menjadi "Gin". Di Inggris gin merupakan 

minuman nasional. 



 

 

 

 

 
Gin adalah minuman berakohol yang diperkaya rasanya, dibuat dengan cara mendistilasi 

kembali (re-distillation) dari "grain spirit" dan buah juniperberries serta ditambah dengan aroma-

aroma lainnya. Spirit padi-padian (grain spirit) yang paling banyak digunakan dibuat dari serbuk 

gandum, jagung atau rye dan kombinasinya. Sedangkan untuk penyedap atau aroma yang paling 

sering digunakan adalah buah almon, biji ketumbar, buah kapulaga (Cardamon), jeruk dan kulit 

jeruk nipis.  

Gin sangat populer digunakan sebagai bahan dasar untuk mencampur minuman seperti Gin and 

Tonic dan beberapa jenis minuman cocktail (seperti Martini dan Gimlet). 
 

Pembuatan Gin  

Sifat dan karakteristik gin sangat dipengaruhi oleh bahannya. Bahan-bahan penyedap atau 

perasa sangat bervariasi jenis dan proporsinya dan setiap pembuat gin mempunyai rahasia 

ramuannya tersendiri. Namun demikian, pada dasarnya proses pembuatan gin mengikuti prosedur 

yang sama atau hampir sama yaitu dengan proses redistilasi. 
 

Secara sederhana proses pembuatan gin dapat digambarkan sebagai berikut:  

1. Pembuatan aroma Gin (Making Gin Flavour)  
- Siapkan buah Juniperberry dan bahan-bahan penyedap lainnya.  
- Campur bahan-bahan tersebut sesuai dengan standart yang telah ditentukan.  

2. Pembuatan Grain Spirit (Rectifying Grain Spirit)  
- Suling grain spirit untuk membuatnya jernih atau besih  

3. Penyulingan Kembali Spirit dan Bahan Penyedapnya (Aroma) (Redistilling the Spirit 

and the Flavour)  
- Campur spirit dan penyedapnya.  
- Suling adonan tersebut dalam pot atau tabung baja.  
- Hasilnya inilah yang disebut dengan gin. 

 

Gin yang diperoleh dalam proses redistilasi ini langsung bisa diminum, dan tidak 

memerlukan proses penyimpanan. Sebelum dibotolkan, gin biasanya diuji rasanya, dijernihkan 

dan ditentukan kekuatan alkoholnya. Kadang-kadang, untuk mengurangi kekuatan alkoholnya, gin 

tersebut dicampur dengan air yang telah suling. Dan untuk memperoleh warna keemasan 

ditambahkan Caramel. 
 

Jenis-jenis Gin  

Secara garis besar, gin dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu, Dry Gin dan Genever.  

1. Dry Gin  
Ini merupakan light bodied gin dengan rasa yang cukup keras (tidak manis). Dan gin ini sering 

dikenal dengan sebutan London Dry Gin, karena pada mulanya dibuat di London atau English 

Gin atau American Gin. Gin jenis ini umumnya digunakan untuk membuat berbagai macam 

cocktail. 
 

Contohnya adalah :  
1. Gordon's gin (Inggris)  
2. Beefeater's Gin (Inggris)  
3. Ballantine London Dry (Inggris) 



 

 

 

 

4. Gil Bey's (Amerika)  
5. Schenley (Amerika)  
6. Calvert (Amerika)  
7. White Satin (Amerika) 

 

2. Genever  
Gin Genever juga dikenal dengan nama Gin Belanda (Holland Gis atau Dutch Gin) karena 

pada mulanya dibuat di Dacrah Schiedam, Belanda Gin ini lebih keras dengan rasa malt yang 

sangat terasa karena dibbts dengan Caramel. Biasanya Gin ini disajikan langsung dingin. Dan 

tidak cocok untuk koktail. Contohnya adalah Bols Genever, Bokma Genve  
Claeryinn Genever. 

 
Disamping jenis-jenis gin diatas, kita juga mengenal beberapa jenis gin lainnya yang banyak 

dijual di restoran dan bar, seperti :  
- Old Tom Gin  

Gin buatan Inggris yang diisi dengan sirup gula.  
- Sloe Gin  

Merupakan liqueur, dibuat dari Sloeberry, sirup gula dan bitter almond.  
- Golden Gin  

Merupakan jenis gin yang berwarna kuning keemasan karena proses penyimpanan 

yang cukup lama.  
- Flavoured Gin  

Termasuk jenis liqueur, memiliki rasa manis dengan rasa jeruk, lemon dan mint.  
- Plymoth Gin  

Rasanya tidak manis (dry), dibuat di daerah Plymoth, London. 
 

5.2.2.2.5. VODKA 
 

Vodka pada mulanya dibuat di Rusia dari bahan dasar kentang. Kata vodka berasal dari 

bahasa Rusia, yaitu "Voda" atau dari bahasa Polandia "Woda" yang berarti "little water". Pada 

masa sekarang ini Vodka, hampir diproduksi di seluruh dunia, khususnya di Amerika Serikat 

dimana vodka-vodka terbaik sekarang diproduksi, yang dibuat dari padi-padian, terutama jagung 

dan gandum. 
 

Vodka tidak berwarna, hampir tidak mempunyai rasa dan tidak berbau. Ia merupakan 

minuman beralkohol yang dibuat dengan cara menyuling tepung kentang atau tepung dari padi-

padian yang difermentasi. Penduduk Rusia biasanya minum vodka langsung dalam sebuah gelas 

kecil dan diisi dengan es dalam satu kali tegukan bersama-sama dengan makanan mereka yang 

sangat populer sepeti Caviar. Vodka juga kadang-kadang dicampur dengan jus buah-buahan, air 

mineral dan bahan-bahan lain untuk cocktail, seperti Bloody Mary. 
 

Proses Pembuatan Vodka  

Pertama-tama kentang dipanaskan atau dimasa dengan air sampai matang. Kemudian 

dilumatkan menjadi adonan. Setelah itu adonan ini dibubuhi dengan ragi agar berfermentasi. 

Adonan yang berfermentasi ini disebut dengan "Wash". Wash kemudian disuling dalam tabung 

baja dan didinginkan untuk memperoleh spirit murni yang disebut dengan "Vodka". Vodka ini 



 

 

 

 

 
kemudian disaring dan ditingkatkan rasanya melalui proses yang rumit dengan memakai arang 

tumbuh-tumbuhan. Tujuannya adalah untuk menetralkan rasanya. Jadi, pada dasarnya vodka 

merupakan spirit murni yang tidak diumurkan tetapi diberi perasa/penyedap. 
 

Kita juga mengenal beberapa jenis vodka lain yang diberi aroma perasa/penyedap 

(flavoured vodka). Vodka ini dibuat dengan penambahan perasa di akhir proses pengolahannya, 

dan biasanya masih mempuayai aroma aslinya walaupun disimpan lama. Contohnya adalah 

Orange Vodka, Lime Vodka dll. 
 

Berikut ini adalah negara-negara yang populer sebagai negara penghasil vodka dengan 

merek-merek khasnya:  

Rusia Amerika Serikat Belanda 

Stolichnaya Old Mr. Boston Bolshoi 

Jerman Inggris Bolskaya 

Wolfschmidt's Smirnoff  

 Cossack  
 

 

5.2.2.2.6. OTHER SPIRITS (SPIRIT LAINNYA) 
 

Beberapa jenis spirit lainnya yang tidak termasuk kelima jenis spirit yang telah disebutkan, 

dikelompokkan kedalam other spirit, Dan juga sangat populer di beberapa restoran dan bar adalah 

sebagai berikut:  

1. Tequila  
Tequila  merupakan  spirit  khas  dari  negara  Mexico  yang  dibuat  di  daerah  Tequila.  

Pembuatannya melalui proses penyulingan jus atau cairan dari pohon sejenis kaktus (Pulque) 

yang sudah difermentasi. Sedangkan spirit sejenis yang dibuat di luar daerah Tequila disebut 

Mescall.  

Ada dua jenis Tequila, yaitu White Tequila yang tidak melalui peoses penyimpanan 

(pengumuran) dan Gold Tequila yang disimpan selama sat tahun disebut Anejo atau disimpan 

selama dua sampai empat tahun (disebut Muy Anejo).  

2. Tequira  
Spirit ini dibuat dengan penyulingan adonan umbi ketela pohon (tapioka) dan dibuat di  

Brazilia.  

3. Okolehao (Oke)  
Ini merupakan spirit eksotis Hawaii. Pembuatannya adalah melalui penyulingan adonan akar  

pohon taro-taroan. Spirit ini juga digunakan untuk campuran cocktail.  

4. Aquavit (Akvavit)  
Ini merupakan minuman dari daerah Skandinavia. Spirit ini dibuat dari adonan padi-padian  

atau kentang dan caraway yang disuling. Proses pengolahannya hampir sama dengan 

pembuatan Gin. Aquavit disajikan dingin, atau langsung dalam gelas kecil. 
 

5.2.2.3.  LIQUEURS (CORDIALS) 
 

Pada mulanya para biarawan dari Perancis dan Italia, pada abad pertengahan (Middle 

Ages), membuat suatu minuman untuk tujuan pengobatan, dengan mencampur "spirit" dengan 



 

 

 

 

 
"herbs" (ramuan tumbuh- tumbuhan). Minuman yang dibuat itu disebut "Liqueur", yang berasal 

dari kata latin, yaitu "Liquefacere" yang artinya melarutkan atau membuat cairan.  

Pada prinsipnya liqueur dibuat dengan cara mencampur suatu spirit dengan satu atau 

beberapa aroma (perasa) dan zat-zat pemanis. Rasa, aroma dan warna dari beberapa jenis liqueur 

ini didapatkan dari jenis buah- buahan dan tanaman yang dipakai sebagai pencampur.  

Proses pembuatan liqueur secara umum dapat dibedakan menjadi tiga metode, yaitu Infusi, 

Perkolasi dan Distilasi. Satu jenis liqueur dibuat melalui salah satu dari tiga metode diatas, dan 

beberapa jenis liqueur dibuat dengan cara kombinasi satu métode dengan metode lainnya. 
 

Metode Pembuatan Liqueurs :  

1. Liqueur Buah dengan Proses Infusi  
Buah dicampur dengan spirit (misalnya Brandy) dalam sebuah tong dan direndam sampai rasa, 

aroma dan warna yang diinginkan timbul. Proses ini memakan waktu 6 sampai 8 bulan. 

Setelah itu cairan tadi disuling dan spirit yang diperoleh ditambahkan dengan pemanis (gula) 

dan untuk pewarna biasanya digunakan bahan pewarna alami dari tumbuh-tumbuhan. Liqueur 

yang diperoleh dengan cara ini kemudian disaring dan disimpan untuk beberapa waktu 

sebelum dibotolkan. 
 
2. Liqueur Tumbuhan dengan Proses Perkolasi (Penapisan)  

Tumbuh-tumbuhan yang digunakan untuk membuat liqueur pertama- tama ditempatkan pada 

suatu alat di atas suatu tangki. Spirit (brandy) yang ada di dalam alat penapis atau percolator 

tersebut dipompakan ke atas melalui tumbuhan tadi dan kemudian dibi kan menetes ke dalam 

tangki. Jadi proses penapisan spirit dalam batang tumbuhan ini diulang terus sampai aroma, 

rasa dan warna tumbuhan tersebut benar- benar terserap oleh spirit (Brandy) tadi. Spirit yang 

dihasilkan dengan proses ini kemudian diisi/ditambahi dengan gula dan kemudian disimpan 

dalam tong. Setelah selama beberapa periode, kemudian disaring sebelum dibotolkan. 
 
3. Liqueur Tumbuhan dengan Proses Distilasi  

Spirit dan tumbuhan yang akan diproses pertama-tama ditaruh dalam alat penyuling atau still 

dan biarkan terendam selama periode tertentu. Campuran ini kemudian disuling dengan cara 

sedemikian rupa sampai diperoleh suatu larutan yang sudah mengandung rasa, aroma dan 

warna tertentu sesuai dengan tumbuhan yang dipakai. Larutan ini kemudian diberi pemanis. 

Sebelum dibotolkan biasanya disimpan selama periode tertentu. 
 

Catatan: Perlu diketahui bahwa ada beberapa jenis liqueur yang sengaja diberi zat pewarna 

tertentu sehingga liqueur yang dihasilkan mempunyai warna khas. 
 

Bahan Dasar Liqueur :  

Ada 4 (empat) bahan dasar yang digunakan dalam pembuatan liqueurs:  

1. Spirits  
Spirits yang sering digunakan sebagai bahan dasar liqueur adalah brandy atau cognac, 

disamping whiskey dan rum. Pada dasarnya hanya satu jenis spirit yang digunakan sebagai 

bahan dasar, tidak pernah digunakan campuran dari beberapa jenis spirit 



 

 

 

 

2. Flavouring Agents (Bahan pemberi aroma)  
Ada banyak jenis tanam-tanaman, buah-buahan dan ramuan tumbuh- tumbuhan (herbs) yang 

digunakan sebagai bahan pemberi aroma dalam pembuatan liqueur, jenis bahan dan porsi yang 

digunakan tergantung dari pada jenis liqueur yang akan diproduksi. Pada dasarnya setiap 

liqueur yang dibuat mempunyai formula yang sangat dirahasiakan. Beberapa jenis buah yang 

umumnya digunakan adalah apricots, cherries, peaches, pears, bananas, oranges, strawberries 

dan lain sebagainya. Sedangkan tanam-tanaman atau ramuan tumbuh-tumbuhan yang 

biasanya digunakan adalah : angelica roots, cinnamon, cloves, ginger roots, nut-meg, almonds, 

caraway seeds, corriander seeds, vanilla,mint, lemon peel dsb. 
 

3. Sweetening Agents (bahan pemanis)  
Yang paling sering digunakan sebagai bahan pemanis adalah gula, sirup dan kadang-kadang 

madu. 
 

4. Colouring Agents (bahan pewarna)  
Untuk mendapatkan warna tertentu, bahan pewarna sering ditambahkan dalam pembuatan 

liqueurs. 
 

Jenis-jenis Liqueur  

Biasanya liqueur digolongkan menjadi dua kelompok besar, yaitu Liqueur dengan 

Proprietory Brand (merk dagang pemilik/perusahaan) dan Liqueur dengan General Brand 

(merk dagang umum). 
 

5.2.2.3.1 Liqueur Under Proprietory Brand 
 

Linqueur jenis ini hanya dibuat oleh perusahaan tertentu saja, dimana perusahan lainnya 

tidak boleh menirunya karena resepnya sangat dirahasiakan. Contoh jenis liqueur ini adalah : 
 

1. Benedictine D.O.M.  
Dibuat di Fecamp, Perancis dari cognac dan diberi penyedap dari beberapa jenis tumbuhan dan 

rempah-rempah. Inisial D.O.M. adalah singkatan dari "Deo Optimo Maximo" yang berarti 

"Untuk Tuhan yang terbaik, yang terbesar". Liqueur ini bisa dihidangkan setelah minum kopi 

baik diminum secara langsung, tidak ditambahkan dengan bahan lain,atau dengan butiran es, 

atau frappe. Dipasarkan pada 86° proof. 
 
2. Chartreuse  

Pada umunya dibuat dari brandy (cognac), asalnya dari daerah Voirin (Perancis) dan di daerah 

Tarragona (Spanyol). Ada dua macam variasi yaitu : Yellow Chartreuse (86° proof) dan Green 

Chartreuse (110°proof). Yellow Chartreuse lebih manis dan lebih ringan dari pada Green 

Chartreuse. 
 
3. Cointreau  

Ini merupakan liqueur dengan aroma jeruk dan memiliki rasa pahit manis dan dibuat di daerah 

Angers (Perancis). Liqueur ini S.ngat terkenal diseluruh dunia dan dipasarkan pada 80° proof. 

Biasanya diminum langsung tanpa dicampur minuman lain atau ditam- bahkan dengan es dan 

sering dipakai untuk membuat cocktail. 



 

 

 

 

4. Drambuie  
Ini adalah liqueur Scotlandia karena dibuat dari whiskey Scotlandia, dengan diberi aromá dan 

bahan pemanis dari madu. Liqueur ini te- patnya dibuat di Edinburgh, Scotlandia. Istilah 

“Drambuie" berasal dari bahasa Scotlandia Gaelio yaitu "Dram Buidheach" , yang artinya 

adalah minuman yang memuaskan. Pertama kali dibuat di daerah Skye dan kemudian resepnya 

dibawa ke Scotlandia pada tahun 1745. 
 
5. Grand Marnier  

Dibuat dari Cognac, dan diberi penyedap rasa jeruk dan pemanis dari caramel. Grand Marnier 

ini dibuat di Paris, di negara Perancis dan dipasarkan dalam kondisi 80° proof. Bisa diminum 

langsung tanpa dicampur dengan minuman lainnya, atau dengan es sebagai aperitif atau 

digunakan untuk bahan cocktail. Juga sering digunakan untuk flambeing. 
 
6. Gilka Kummel  

Liqueur ini dibuat dari spirit netral, dan diberi penyedap (aroma) ra- sa biji caraway. Diproduksi 

di Berlin, Jerman dan dibotolkan da- lam kondisi 70° proof. Biasanya disajikan secara langsung 

tanpa địcampur dengan minuman lainnya atau dengan es. 
 
7. Kahlua  

Ini merupakan liqueur Mexico dengan rasa kopi dan biasanya dipe sarkan pada 53º proof. 

Liqueur rasa kopi ini merupakan pendamping yang sangat bagus untuk es krim. Tetapi juga bisa 

diminum secars langsung tanpa dicampur dengan minuman lain. 
 
8. Tia Maria  

Ini merupakan liqueur khas Jamaica. Ia dibuat dari Rum Jamaica dan diberi penyedap (aroma) 

rasa kopi. Liqueur Jamaica ini tepatnya diproduksi di Kingston, Jamaica dan dibotolkan pada 

55° proof serta mempunyai kandungan alkohol sebesar 31,50%. Liqueur ini bisa diminum 

langsung tanpa dicampur dengan minuman lainnya ataupun dicampur dengan kopi panas atau 

dengan krim (cream). 
 

Disamping jenis-jenis liqueur diatas, ada juga beberapa jenis lain yang banyak dijumpai di 

restoran-restoran dan bar. Diantaranya adalah : 
 

Galliano 

 
 

: Ini adalah liqueur dengan rasa dan aroma pedas, berwarna kuning, dibuat 

didaerah Liverno, Italia. 
  

Maraschino 
 

: Merupakan liqueur yang dibuat dari buah cherry dengan rasa almond.  

Pada mulanya dibuat di Dalmatia, Yugoslavia. 
 

Peter Heering 
 

: Merupakan liqueur yang dibuat dari buah cherry dan diproduksi di 

Copenhagen Denmark dan dipasarkan dalam botol pada 49° proof. 
 

 

5.2.2.3.2 Liqueur Under General Brand 
 

Liqueur jenis ini bisa diproduksi oleh setiap perusahaan seperti Bols di Belanda, atau juga 

Marie Brizard di Perancis, atau perusahan lainnya. Liqueur dengan general brand yang banyak 

dijumpai di restoran-restoran dan bar adalah sebagai berikut: Contoh-contoh Liqueur Under 

General Brand : 



 

 

 

 

1. Advokat Liqueur Dibuat  dari  brandy,  advokat,  kuning  telur  dan  gula. 

  Merupakan produk asli Belanda 

2. Apricot Brandy Liqueur dengan bahan dasar brandy dan aroma rasa apricot 

3. B and B Liqueur Merupakan campuran dari Benedictine D.O.M. dan brandy. 

  Dibuat di Fecamp, Perancis 

4. Blackberry Liqueur Liqueur  dengan  bahan  dasar  beandy  dengan  aroma  rasa 

  blackberry. 

5. Cherry Brandy Liqueur dengan bahan dasar brandy dengan penyedap rasa 

  red cherry. 

6. Creme De Ananas Dibuat dari spirit netral dengan aroma rasa nenas 

7. Creme De Bananas Liqueur  dengan  aroma  rasa  pisang  dan  dibuat  dari  bahan 

  dasar spirit murni 

8. Creme De Cacao Liqueur dengan rasa coklat. Creme de cacao (putih) dibuat 

  dari  cacao  dan  vanili  sedang  yang  coklat  dibuat  dari  biji 

  cacao 

9. Creme De Framboises Liqueur dengan rasa raspberries 

10. Creme De Mandarine Liqueur dengan rasa jeruk dan dibuat dari tangerine 

11. Creme De Menthe Liqueur dengan rasa mint. Memiliki warna putih dan hijau 

12. Creme De Mocca Liqueur dengan rasa kopi dan berwarna hitam pekat 

13. Creme De Roses Liqueur dengan rasa rose dan vanili. Berwarna rose 

14. Creme De Violettes Liqueur ini dibuat dari minyak bunga violet dan vanili 

15. Curacao Liqueur dengan rasa jeruk, dibuat dari kulit jeruk Curacao 

  yang  dikeringkan.  Ada  beberapa  warna  seperti,  putih 

  (Curacao Triple Sec) dan Oranye (Dry Orange Curacao) dan 

  Biru (Blue Curacao) 

16. Kirschwasser Liqueur  yang  tidak  berwarna  dengan  rasa  cherry  yang 

  difermentasi 

17. Parfait Amour Liqueur yang manis berwarna ungu. Dibuat dari kombinasi 

  lemon,  jeruk  dan  citrun.  Merupakan  liqueur  yang  sangat 

  digemari oleh wanita. 
 

Penyimpanan Dan Penyajian Liqueur  

Pada prinsipnya, liqueur hendaknya disimpan dengan posisi tegak berdiri, pada suhu 18° 

Celcius. Ia juga harus dijauhkan dari bau-bauan yang kuat (busuk) dan bebas dari pencemaran 



 

 

 

 

 
bakteri. Untuk menyimpan liqueur yang masih tersisa, maka botol liqueur tersebut hendaknya 

ditutup dengan rapat dan dihindari dari kontak dengan udara luar. 
 

Pada umumnya, liqueur bisa diminum langsung tanpa dicampur dengan minuman lainnya 

atau dicampur dengan es setelah makan. Namun demikian, liqueur juga bisa digunakan untuk 

membuat minuman campuran (cocktail) atau juga untuk dicampur dengan makanan (seperti es 

krim, kue-kue, dll). 
 

5.2.2.4. WINE 
 

Wine dibuat di Timur Tengah kira-kira tahun 6000 sebelum masehi dan dibawa ke Mesir 

kira-kira tahun 2750 sebelum masehi. Dewasa ini wine dibuat diseluruh dunia khususnya di 

negara-negara penghasil buah anggur, seperti negara Perancis, Italia dan Jerman. 
 

Wine adalah minuman yang beralkohol yang dihasilkan dari peragian buah anggur. Jadi 

istilah "wine" .hanya digunakan untuk produk beralkohol hasil dari peragian buah anggur. Kalau 

wine dibuat dari buab- buahan yang lain atau berries dan grain, nama dari buah berrie atau grain 

yang digunakan masih harus disertakan didepan kata wine, misalnya: : 
 

- Apple wine : terbuat dari buah apel. 

- Strawberry wine : terbuat dari buah strawberry 

- Rice wine : terbuat dari beras. 
 

Buah Anggur  

Buah anggur adalah buah-buahan untuk wine. Buah anggur dapat diklasifikasikan menjadi dua, 

tergantung dari warnanya : 
 

1. Red/Black Grapes  
Warna dari buah tersebut adalah hitam pekat merah tua atau bire tus seperti jenis Cabernet 

Franc, Pinot Noir, Gamay, dan lain-lais Jesis dari buah anggur ini dapat digunakan membuat 

red wine, rose wine atau white wine. 
 
2. White Grapes  

Buah anggur ini berwarna kekuning-kuningan, hijau atau kuning seperti: jenis Suvignon, 

Semillon, Chardonnay dan Pinot Blanc. Pada dasarnya, buah anggur ini digunakan untuk 

membuat white wine atau sebagai bahan pencampur untuk membuat rose wine. Bagian-bagian 

dari buah anggur yang digunakan untuk membuat wine: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Proses Pembuatan Wine  

Setelah panen, buah anggur harus betul-betul dipilih, dan hal-hal yang memang tidak 

diperlukan dibuang. Buah anggur yang dipilih kemu- dian ditempatkan pada tempat yang 

kemudian disebut Vat untuk diperas guna mendapatkan airnya yang disebut dengan "must". Must 

adalah jus buah anggur yang belum berfermentasi dan mengandung gula buah anggur, acid, 

mineral dan ragi. Must dibiarkan beberapa lama, untuk menunggu terjadinya proses peragian. Pada 

proses peragian, melalui ragi, gula pada must dirubah menjadi alkohol dan karbon dioksida. 

Peragian air jus buah anggur dinamakan "wine". Untuk mengembangkan dan membentuk 

karakternya, wine perlu disimpan di barrel, atau di tempat khusus penyimpanan wine (cellar). 

Aroma, warna, alkohol dan rasa dari wine akan berkembang selama proses pengumuran. Sebelum 

wine diambil untuk dikonsumsi, perlu dibersihkan dan disaring untuk mendapatkan standar yang 

dikehendaki. Setelah proses tersebut wine siap untuk dijual baik di dalam botol atau tong-tong 

kecil. 
 



 

 

 

 

Jenis-jenis Wine  

Wine dapat diklasifikasikan menjadi 4 kelompok:  

1. Natural Still Wines  
Wine ini didapatkan dengan memisahkan karbon dioksida selama proses pembuatan. Jadi 

wine tersebut dibuat secara alami tanpa mengandung karbon dioksida. Natural Still Wine juga 

disebut table wine dapat dibedakan menjadi tiga berdasarkan jenis buah anggur yang 

digunakan selama proses pembuatan yaitu white wine, red wine, dan rose wine. 
 
2. Sparkling Wines  

Sparkling wine adalah Natural Still Wines yang masih berisikan karbon dioksida. Berdasarkan 

warna dari Natural Still Wines, Sparkling wines dapat berupa red, pink atau white wine. 

Sparkling wine yang paling terkenal dinamakan "Champagne". 
 
3. Fortified Wines  

Jenis wine ini didapat dengan menambahkan spirit buah anggur ke dalam Natural Still Wine 

selama proses pembuatan. Diantaranya yang paling terkenal adalah Port, Sherry, Madeira, 

Malaga dan Marsala. 
 
4. Aromatized Wines  

Pada dasarnya Aromatized Wine dibuat hampir sama dengan Fortified Wines dengan 

menambahkan rasa atau aroma dari ramuan tumbuh-tumbuhan dan bumbu-bumbuan 

disamping spirit buah anggur. Wine tersebut dapat dibedakan menjadi Vermouth, Bitter dan 

Anisette. 
 

Catatan :  

Ada beberapa istilah yang perlu diketahui yang berkaitan dengan wine : 
 

Grapes 

 
 

:  buah anggur 
 

Vine 
 
: tanaman menjalar yang mana buahnya adalah buah anggur (pohon anggur). 
 

Vine yard 
 

: tanah yang ditanami anggur (kebun anggur). 
 

Must 
 

: jus buah anggur yang belum mengalami proses fermenasi tidak diragikan. 
 

Rape 
 

: sisa atau ampas dari buah anggur setelah airaya diambil. Juga disebut 

dengan "Marc" atau "Grappa" 
 

Vintage 
 

: tahun pemetikan anggur atau tahun pembuatan 
  

Cellar 
 

: tempat penyimpanan wine di bawah tanah, juga dinamakan “warehouse”. 
 

Barrel 
 
: tempat penyimpanan wine atau beer, dapat dibuat dari kayu atau perak. 



 

 

 

 

House wines 
 

: sejenis wine, khususnya reb dan white wine, kualitasnya tidak terlalu baik 

yang biasanya ditempatkan dibotol yang besar dan dijual atau dihidangkan 

per gelas di restoran atau bar, seperti Hardy’s Burgundy dari Australia. 
  

5.2.2.4.1 NATURAL STILL WINES 
 

Natural Still Wines atau Table Wines adalah wine yang dibuat secara alami tanpa 

penambahan zat-zat lainnya dan karbon dioksidanya dipisahkan. Wine ini biasanya dijual dalam 

kandungan alkohol berkisar antara 14% atau kurang dan dipasarkan dalam botol kecil (half bottle) 

atau botol besar. Wine ini terkenal di restoran dan bar dan biasanya dminum bersamaan pada saat 

menikmati makanan. 
 

Jenis-jenis Natural Still Wines  

Pada dasarnya dapat diklarifikasikan menjadi 3 kategori : 
 

1. Red Wines  
Terbuat dari anggur yang berwarna hitam atau merah dengan mengikutsertakan kuitnya  

berfermentasi. Warna merah ini diperoleh dari kulit anggur tersebut. Biasanya gabus penutupnya 

dilapisi dengan aluminium foil berwarna merah.  

Contoh :  

- Medoc, St. Emilion dari Bordeaux, Perancis.  
- Beaujolais, Pommard dari Bourgogne, Perancis.  
- Chianti dari Tuscany, Italia. 

 
2. White Wines  

Wine ini dapat dibuat dari anggur yang berwarna hitam, merah atau putih, kulitnya tidak  

diikutsertakan pada saat proses fermentasi. Gabus atau sumbat penutupnya dilapisi dengan 

aluminium yang berwarna kecuali warna merah atau warma rose.  

Contoh :  

- Barsac dan Graves dari Bordeaux, Perancis.  
- Cabli dan Macon dari Bourgogne, Perancis.  
- Frascati dari Lazio, Italia.  
- Moselle dan Rhine dari Jerman. 

 
3. Rose Wines  

Rose wine dapat dibuat dari angur berwarna hitam atau merah dengan mengikutsertakan  

kulit angur berfermentasi, sampai dapatkanwarna yang dikehendaki. Juga dapat dibuat dengan 

mencampur red dan white wine. Biasanya gabus atau sumbat/penutupnya dibungkus dengan 

aluminium foil berwarna rose.  
Contoh :  

- Tavel Rose, daro Cote Du Rhone, Perancis.  
- Rose D’Anjou dari Val De Loire, Perancis.  
- Mateus Rose dari Alto Dauro, Portugal. 

 

Penyimpanan Natural Still Wines 



 

 

 

 

 
Salah menyimpan wine dapat mengakibatkan wine rusak atau kehilangan warna, atau 

botolnya pecah. Untuk itu wine harus disimpan dalam kondisi yang baik dan dengan metode yag 

benar. Store room harus dalam keadaan yang bersih, memiliki ventilasi yang baik, kering dan 

dalam temprature yang tetap tidak berubah dan jumlah wine yang disimpan harus sesuai dengan 

ruangan. 
 

White dan rose wine sebaliknya disimpan pada suhu 10
o
C dan red wine pada suhu ±18

o
C. 

Kelompokkan wine sesuai dengan jenisnya dan tidak dicampur adukkan dengan yang lain. Pada 
dasarnya, semua Natural Still Wines yang ditutup dengan gabus ditaruh secara horizonal 
sedemikian rupa sehingga gabus penutupnya selalu dalam keadaan basah. 
 

Penyajian Natural Still Wines  

Biasanya Natural Still Wines dijual dalam botol baik di restoran maupun bar, sebagai 

peneman makanan.  

1. Menyajikan Red Wine 

Red wine sebaiknya disajikan dalam ruangan/room temprature, ±18
o
C dan biarkan beberapa 

saat setelah tutupnya dibuka sebelum disajikan.  

Cara menyajikan:  

1.1. Tanpa menggunakan wine basket Untuk red wine yang masih muda atau yang tanpa 

sidement (endapan).  

1.2. Menggunakan wine basket Untuk red wine yang telah tua dengan atau tanpa sidement 

(endapan).  

1.3. Menggunakan decanter Cara ini digunakan bila menghidangkan red wine yang memiliki 

sediment (endapan) dengan melakukan “decanting" terlebih dahulu sebelum wine 

dihidangkan.  

2. Menyajikan White dan Rose Wines  
Wines White dan Rose Wine, sebaiknya disajikan dingin pada suhu sekitar 10°C untuk  

menjaga mutu dan kesegaran rasa. Sehingga dalam penghidangan white dan rose wine diperlukan 

wine cooler dengan es (ice cube) dan air es secukupnya, untuk menjaga wine tetap dingin. 
 

Natural Still Wine dengan makanan yang cocok  

1. - Red wine cocok dengan red meats (daging berwarna merah seperti beef, mouten, lamb).  
- White wine cocok dengan white meats (daging berwarna putib) seperti : veal, chicken, 

pork dan juga seafood seperti : fishes, lobster, prawn.  
- Rose wine cocok sebagai peneman white meats dan red meats. 

 
2. - Sweet wines cocok dengan sweet foods seperti: cakes dan fruits.  

- Dry, light wines cocok dengan light foods (makanan ringan) seperti : oyster, caviar, fishes, 

poultries dan white meats.  
- Full bodied red wines cocok dengan strong food (makanan berat) seperti : roast, red meats 

dan strong cheese.  

Catatan: Ada beberapa makanan yang tidak cocok ditemani wine misalnya:  

- Appetizers/salads yang mengandung banyak vinegar (cuka)  
- Telur, 



 

 

 

 

- Dessert manis yang mengandung coklat. 
 

5.2.2.4.2 SPARKLING WINE 
 

Sparkling wine adalah Natural Still Wine yang mengandung karbon dioksida. Wine 

tersebut dijual di dalam botol yang khas dengan berbagai ukuran dan warna, dan mengandung 

sekitar 14% alkohol. Cork (tutup botol) dikencangkan dan dikuatkan dengan kawat yang dilapisi 

dengan silver foil untuk mencegah agar cork tidak lepas karena tekanan dari karbon dioksida. 
 

Metode Pembuatan Sparkling Wine  

Ada dua metode yang bisa diikuti dalam pembuatan sparkling wine. Metode tersebut harus 

dikerjakan setelah wine di dalam botol dan sebelum ditutup dengan cork.  

1. Metode Impregnation  
Dalam metode ini, gas kabon dioksida diinjeksikan ke dalam botol wine secara sendiri-

sendiri, dan kemudian ditutup dengan cork.  
2. Metode Champenoise  

Metode ini digunakan untuk membuat champagne dengan menam- bahkan gula dan ragi ke 

dalam wine untuk menciptakan fermentasi kedua di dalam botol. 
 

Jenis-jenis Sparkling Wine  

Pada umumnya sprakling wine memiliki warna putih dan pink, tetapi ada juga sparkling 

wine berwarna merah. Sparkling wine dapat dibedakan menjadi: 
 

1. Champagnes  
Wine ini hanya dibuat di daerah Champagne di negara Perancis, dengan menggunakan  

metoda Champenoise. Champagne dikatego- rikan ke dalam sparkling wine yang terbaik, 

yang discbut: "The King of Wine" sehingga ia dipakai sebagai standar kualitas wine. Perla 

diingat bahwa semua Champagne adalah sparkling wine tetapi tidak semua sparkling wine 

adalah Champagne.  

Contoh Champagne :  

Moet & Chandon Dom Perrignon.  

Charles Heidsick  

Mum Gordon Rouge  

Ruinart Dom Ruinart 
 

2. Other's Sparkling Wine  
Wine ini bisa dibuat dengan menggunakan metoda Champenoise ataupun impregnation, 

khususnya diproduksi di negara di Perancis, Jerman, Italia dan Australia.  
Contoh Other's Sparkling Wine :  

- Red Sparkling Burgundy dari Perancis.  
- Asti Spumante dari Piedmont, Italia.  
- Casino Sekt dari Moselle, Jerman.  
- Borrossa Pearl dari Australia. 



 

 

 

 

Tipe dan ukuran botol:  

Sparkling wine atau champagne biasanya dijual dalam botol yang memiliki jenis dan ukuran 

botol yang bervariasi seperti :  

- Split = berisikan 20 cl wine  
- Half bottle = berisikan 40 cl wine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gb.5.7. Contoh Champagne 
 

- Imperial Pint = berisikan 60 cl wine  
- Full bottle berisikan 80 cl wine  
- Magnum = berisikan 160 cl wine  
- Jero boam= berisikan 320 cl wine 

 

Istilah Yang Digunakan Untuk Menyatakan Rasa Sparkling Wine Istilah-istilah 

yang digunakan untuk menyebutkan rasa tersebut adalah sebagai berikut:  

- Brut/Nature : sangat hambar, keras (very dry) 

- Extra dry : tidak begitu hambar/keras (less dry 

- Sec : agak manis. 

- Demi sec : manis 

- Demi doux) : sangat manis 

- Doux  : sangat manis sekali. 
 

Penyimpanan Sparkling Wine  

Pada dasarnya tujuan, metode dan kondisi yang dibutuhkan untuk penyimpanan sparkling 

wine sama dengan yang dibutuhkan untuk menyimpan natural still wine. Sparkling wine, tersebut 

seharusnya disimpan dengan baik pada suhu kira-kira 10°C dalam posisi horizontal. 
 

Penyajian Sparkling Wine  

Dalam membawa sparkling wine hendaknya berhati-hati sekali jangan sampai tergoyang 

atau terkocok sebelum menyajikan. Jika sampai terjadi goyangan atau kocokan, tutup (cork) bisa 

terlepas dari botol karena tekanan gas.  



 

 

 

 

Sparkling wine paling baik kalau disajikan dingin antara 7°C sampai 10°C. Pendingin wine 

(wine cooler) diperlukan untuk tujuan pendinginan seperti halnya pada white wine dan rose wine. 

Ingat bahwa pembuka wine (wine opener) tidak diperlukan untuk membuka tutupnya. 

Sparkling Wine Dan Makanan Yang Sesuai  

Sparkling wine dapat diminum sebagai peneman berbagal jenis makanan. Jadi dengan kata 

lain sparkling wine cocok dengan semus jenia makanan. Contoh beberapa tipe Sparkling Wine 

dengan makanas tertentu. 
 

- Brut, dengan ikan dan oyster  
- Extra dry, cocok dengan shell fishes, lobster.  
- Sec, cocok dengan caviar, smoked salmon, white meat dan red meat.  
- Demi sec, cocok untuk pates, fruits.  
- Demi Doux dan Doux, cocok untuk makanan yang manis seperti pastries, pudding, dan 

sebagainya. 
 

 

5.2.2.4.3 FORTIFIED WINE 
 

Fortified wine merupakan natural still wine yang diperkuat dengan cara penambahan 

brandy atau spirit buah anggur yang dapat menghentikan proses fermentasi alami dan dapat 

meningkatkan kadar alkohol anggur tersebut menjadi antara 16% sampai 21%. Fortified wine ada 

yang memiliki rasa manis (sweet), sedang (medium) dan tawar (dry), dan biasanya disajikan per 

gelas. 
 

Jenis-jenis Fortified Wine  

Ada beberapa jenis fortified wine yang khususnya diproduksi di Portugal, Spanyol dan  

Italia. Dibawah ini beberapa jenis yang sudah dikenal: 
 

1. Sherry  
Sherry , yang oleh orang Spanyol disebut "jerez", dibuat dari buah anggur melalui proses  

yang mirip dengan proses fermentasi. Prosesnya sendiri meliputi proses pencampuran yang 

cukup rumit, disebut dengan "solera system", dan dibuat di daerah Jerez Dela Frontera, di 

Spanyol. Ada dua macam jenis sherry: 
 

1.1. Finos (Dry Sherry) yang dibedakan lagi menjadi:  

• Manzanilla : Very dry, pale dan light body  
• Amontillado : Dry, nutty dan full body  
• Fino: Very dry, pale dan medium body 

 

Dry Sack Sherry berarti sherry yang dibuat dengan memakai raisin (kismis) 
 

1.2. Olorosos ( swett sherry)  

Sherry jenis ini ditandai oleh rasanya yang manis, berwarna keemasan (deep golden), full 

bodied dan memiliki rasa kacang (nutty). 



 

 

 

 

 

Contohnya:  

* Sandeman  

* Tio Pepe  

* Pedro Domecq 

* Gonzales Byass  

* Taylors  

*John Marvey 

 

 

2. Port  
Port merupakan fortified wine yang pada mulanya dibuat di daerah Port (Porto). Port wine,  

biasanya selalu kaya rasa dan memiliki rasa manis (sweet) atau tawar (dry). Ada tiga macam 

anggur port wine, yaitu:  

• White port : Dry, pale, dan gold in color (tawar berwarna pucat, keemasan)  
• Ruby port : Segar dengan rasa buah, berwarna ruby ungu  
• Tawny port : lembut dan berwarna tawny.  

Contohnya :  

• Sandeman  
• Cockburn Smithes  
• Gonzales Byass  
• Dow's 

 

3. Madeira  
Anggur  Madeira  ini  biasanya  memiliki  rasa  sangat  enak.  Anggur  ini  dibuat  di  pulau  

Madeira, Portugal. Ini merupakan fortified wine dengan kadar alkohol antara 20% sampai 21%. 

Kebanyakan anggur Madeira ini diberi label sesuai dengan pengirim (shipper) dan jenis buah 

anggur yang digunakan sebagai bahannya, seperti :  
Bual/Boal: manis, berwarna keemasaan.  

Malsey: manis, berwarna coklat.  

Sercial: tawar, berwarna pucat gelap. 

 

• Kopke Madeira  
• Leacock & Co.  
• Grancama De Lobos  
• Crown's  

4. Malaga  
Anggur Malaga mempunyai rasa manis. Pada mulanya diproduksi di daerah Malaga di 

Spanyol. Yang paling dikenal dari anggur jenis ini adalah La Crima. 
 
5. Marsala  

Anggur Marsala yang dry biasanya disebut juga dengan "Old Virgin". Marsala manis biasanya 

diminum setelah atau sebelum makan. Anggur Marsala pertama kali dibuat di Pulau Sicilia, 

Italia.  
Contoh merek anggur Marsala:  

• Wood House & Co  
• Florio & Co. 



 

 

 

 

 

 

Penyimpanan Fortified Wine  

Untuk mempertahankan karakteristik dan kondisinya, semua jenis anggur ini hendaknya 

disimpan dalam posisi vertikal dengan suhu konstan yaitu 18°C. Disamping itu, ruangan 

penyimpanan hendaknya terhindar dari bau-bauan yang tajam dan kemungkinan terjadinya 

kontaminasi bakteri. 



 

 

 

 

Penyajian Fortified Wine  

Di restoran-restoran dan bar-bar, anggur ini dijual dan disajikan dalam ukuran-ukuran 

dengan menggunakan port & sherry glass dan disajikan pada suhu seperti halnya suhu ruangan 

penyimpanan (room temperature). Anggur yang memiliki rasa dry biasanya diminum langsung 

tanpa dicampur dengan bahan lain sebagai aperitif untuk merangsang nafsu makan. Sedangkan 

yang manis (sweet) dihidangkan setelah makan atau pada saat makan. Beberapa anggur jenis ini 

juga bisa digunakan di dapur untuk membuat saus, sup, atau digunakan sebagai penyedap untuk 

makanan penutup (dessert). Misalnya: port, sherry dan madeira. 
 

Fortified Wine Dan Makanan Yang Sesuai (Fortified Wine and Food Harmony)  

Fortified wine jarang diminum sebagai peneman makanan Namun demikian, di bawah ini 

adalah beberapa petunjuk yang dapat membantu di dalam memilih fortified wine untuk diminum 

sambil menikmati (sebagai accompaniment). 
 

• Dry Fortified Wines (misalnya port dan sherry) bisa digunakan untuk menemani soup, 
smoked salmon dan mild cheese.  

• Sweet Fortified Wine (misalnya port, sherry, dan medeira) dapat dipilih untuk menemani 
makanan yang manis (dessert) dan buah-buahan. 

 

5.2.2.4.4. AROMATIZED WINES 
 

Aromatized wine adalah anggur yang disuling secara alami, kemudian diperkuat (fortified) 

dengan menambah spirit buah anggur dan diberi aroma dengan menambah bahan-bahan penyedap 

seperti rempah- rempah dan bumbu-bumbuan. Anggur ini ada yang berwarna putih atau merah, 

mengandung alkohol sebanyak 15% sampai 20%. Aromatized wine ini dapat diminum secara 

langsung tanpa dicampur dengan bahan lain atau dengan es sebagai aperitif, atau juga dicampur 

dengan air mineral, serta dapat juga digunakan untuk membuat cocktail (minurnan campuran). 

Aromatized wine biasanya dikenal sebagai aperitif wine. 

 

Jenis-jenis Aromatized Wines  

1. Vermouths  
Vermouth pertama kali diproduksi di Perancis dan Italia. Setiap pembuat anggur vermouth 

mempunyai resep yang sangat dirahasiakan dalam hal penambahan bahan-bahan aromatiknya. 

Pada dasarnya ada dua macam vermouth yaitu dry vermouth dan sweet vermouth. French 

Vermouth berwarna "pale golden" dan memiliki rasa agak keras (dry) dan Italian Vermouth 

dengan rasa agak manis dan berwarna coklat kemerah-merahan.  
Beberapa contoh Vermouth adalah sebagai berikut:  

Vermouth dari Perancis : Vermouth dari Italia: 
  

Noilly Pratt Cinzano 
  

Chamberry Martini 
  

Lillet Carpano, Gran Torino 
  



 

 

 

 

2. Bitter  
Anggur ini mempunyai rasa manis-manis pahit. la mempuaya kandungan alkohol sebesar 17% 

dari volumenya. Biasanya anggar in digunakan untuk sentuhan akhir pada minuman campuran 

atas cocktail. Contohnya adalah sebagai berikut:  
• Angostura dari Venezuela  
• Campari bitter, Fernet Branca, Rossi dan Cynar dari Italia.  
• Amer Picon, Dubonet, Saint Raphael dan Byrrh dari Perancis. 

 

3. Anisette  
Anggur ini diperoleh atau dibuat dari biji anis dėngan rasa cukup pahit. Biasanya ia 

mengandung alkohol sebesar 20%, dan diminum secara langsung tanpa tambahan bahan lain 

sebagai aperitif atau juga dicampur dengan air. Pernod, Pastis, dan Ricard adalah contoh 

anggur anisette dari Perancis yang paling terkenal. 

 

Penyimpanan Aromatized Wines  

Semua jenis aromatized wine hendaknya disimpan secara vertikal dalam kamar/ruangan 

dengan suhu 18°C, bebas dari bau-bauan yang keras. Anggur ini juga hendaknya ditutup dengan 

rapat untuk mencegah menguapnya alkohol dari dalam botol dan untuk mencegah agar tidak rusak. 

 

Penyajian Aromatized Wines  

Pada prinsipnya, aromatized wines dijual dan disajikan dalam porsi dengan menggunakan 

gelas aperitif. Sebaiknya disajikan/diminum dingin. Berikut ini adalah beberapa petunjuk untuk 

menyajikan aromatized wines.  

Dry Vermouth : dapat disajikan dengan atau tanpa air dingin, dihias dengan irisan 

lemon, olive atau lemon rind.  
Sweet Vermouth  

Bitter 
 
 
 

Anisettes 

 

: biasanya disajikan dengan cherry.  

: disajikan dingin, biasanya dengan air mineral. Contohnya  

Campari dan Rossi dengan lemon rind, sedangkan cynar dengan  

irisan jeruk  

:  biasanya  disajikan  dengan  air  es/dingin  dalam  gelas  terpisah.  

(Ricard disajikan dengan potongan-potongan gula).  

Catatan : Aromatized wine pada umumnya disajikan sebagai aperitif, jadi tidak bersamaan atau 

tidak diminum sambil makan, melainkan diminum sebelum makan untuk merangsang selera 

makan. 
 

 

5.3. BEBERAPA NEGARA PENGHASIL WINE 

 

5.3.1 Wine Perancis 
 

Perancis adalah negara penghasil wine paling terkenal di dunia yang terletak di benua 

Eropa. Kondisi iklim dan tanah sesuai bagi pertumbuhan anggur. Dengan sistem pengolahan 



 

 

 

 

 
tanah yang modern dapat membuat panen anggur sangat berhasil, dengan menghasilkan anggur 

yang lebih banyak, dan dengan kualitas yang lebih baik. 
 

Dengan demikian, wine Perancis sangat terkenal, khususnya red wine dan white wine yang 

berasal dari Bordeaux dan Burgundy, dan Champagne. Perancis juga memproduksi Vermouth, 

Bitter dan Anisette. 
 

Wilayah Wine  

Kebun anggur sebagian besar terletak di lembah-lembah tepi sungai atau pada sepanjang 

jalan kereta api. Perancis dapat dibagi menjadi tiga bagian berdasarkan penghasilan wine yaitu, 

barat, timur laut, dan selatan.  

Wilayah bagian barat meliputi Bordeaux dan Val De Loire, sedangkan bagian timur laut 

meliputi Bourgogne, Champagne, Alsace, dan Cotes Du Rhone. Di wilayah bagian selatan terdapat 

Cotes Du Provence dan yang lainnya. Masing-masing wilayah yang disebutkan diatas terkenal di 

seluruh dunia karena produk winenya masing-masing. 
 

a. Wine dari Burgundy (Bourgogne)  
Daerah-daerah dimana wine ditanam terbentang dari Dijon sampai ke Ville-Franche, ditepi 

selatan dari sungai Saone. Kualitas dari wine ini cukup bervariasi. Red Burgundi wine seperti 

Claret sangat terkenal di Perancis dan diproduksi di Cote D'or (Cote De Nuits dan Cote De 

Beaune) dan Beaujolais.  
Cote D'or dan Chablies adalah daerah penghasil white wine yang 300y utama. Kualitas wine 

dari masing-masing daerah sangat tinggi, tetapi masing-masing daerah telah 

mengembangkan cirinya masing- masing, yaitu tidak manis (dry wine). White Burgundy 

wine yang paling bagus adalah "Aligote" karena wine ini terbuat dari bual anggur Aligote. 
 

b. Wine dari Bordeaux  
Bordeaux menghasilkan sejumlah red dan white wises yang bia dikatakan paling baik di 

dunia. Sebagian besat red wine yang dihasilkan di wilayah utama Bordeaux disebut sebagai 

"Clarefs" a: Ineeris dan di Amerika Serikat. Grands Crus, Premier atau Superieur Cru adalah 

red wine yang benar-benar bagus dari Bordeau Umumnya wine-wine tersebut tidak manis 

(dry), kaya akan warna enak aromanya. Wine Burgundy yang putih rasanya imanis hingga 

seperti manisnya madu. Wine ini sebagian besar diproduksi di Graves, Barsac dan Sauternes. 
 

c. Wine dari Val De Loire  
Kebun anggur Loire menghasilkan red, rose, white dan sparkling wines. Rose wine yang 

terbaik dibuat di Anjou, sedangkan white wine berasal dari Muscadet. Wine-wine tersebut 

biasanya ringan, enak dan terasa buah. 
 

d. Wine dari Cote Du Rhone  
Kebun anggur Rhone tersebut diantara Lyon dan Avignon, pada kedua sisi dari sungai 

Rhone. Wine ini dipasarkan dalam botol yang sama bentuknya dengan Burgundy. Daerah 

ini sebagian besar menghasilkan red wine, beberapa dry white wine dan rose wine yang 

terkenal yang diproduksi di Tavel. 



 

 

 

 

e. Wine dari Alsace  
Kebun anggur di Alsace terletak di sepanjang pinggiran Perancis dari sungai Rhine. Kebun 

anggur ini sebagian besar menghasilkan light white wine. Wine-wine Alsatian dibedakan 

atas kenyataan bahwa nama dari beraneka ragam anggur yang digunakan untuk membuat 

wine-wine tersebut selalu ditunjukkan pada label-label wine tersebut seperti Riesling, 

Sylvaner, dan sebagainya. 
 

f. Wine dari Cotes De Provence  
Kebun anggur ini terletak diaptata Marseille dan Nice. Wine-wine ini biasanya dipasarkan 

dafam botol khas yang menarik dengan label yang indah. Wine cerbaik dari Provence adalah 

rose wine yang biasanya dikenal dengan Rose De Provence. Dacrah ini jug menghacikan red 

dan white wine disamping Vermouth. 
 

g. Wale dari Champagne  
Daerah ini terletak di sebelah tenggara Paris. Saprkling wie ye terkenal di seluruh dunia 

dikenal dengan nama "Champage” yang pada mulanya diproduksi di daerah Champagne 

melalui metode Champagnoise. Champagne ini bisa dibedakan atas: 
 

a. Super Vintage (Tete De Cuvee)  
Wine ini terbuat dari anggur bermutu terbaik dari tahun yang khusus dan diberikan 

label seperti Moet & Chandon, Dom Perrignon, 1966. 
 

b. Vintage Champagne  
Jenis wine ini dibuat dari buah anggur yang terbaik pada tahun tertentu. Tahun panen 

terlihat pada labelnya seperti 1959, 1961, dan sebagainya. 
 

c. Non Vintage Champagne  
Wine ini dibuat dengan jalan mencampur anggur-anggur dari tahun berbeda. Wine 

ini lebih ringan dalam hal rasa daripada Vintage Champagne. 
 

d. Pink Champagne  
Jenis wine ini merupakan rose champagne yang dibuat dengan jalan membiarkan 

buah anggur hitam untuk bercampur dengan "must" lebih lama. 
 

Istilah-istilah Label Wine Perancis  

Istilah-istilah atau kata-kata yang biasanya ditemukan pada label-label wine Perancis 

adalah : 
 

- Vin De Pays  
Ini berarti bahwa wine ini baik, bebas dari campuran dan memberikan jaminan kepada 

pembeli atas kualitas dan keaslian.  
Contoh:  

- Vin De Pays Coteaux Varois (Cotes De Provence)  
- Vin De Pays De Retz (Val De Loire). 

 
- V.D.Q.S (Vin Delimetes De Qualite Superieure) 



 

 

 

 

Wine ini berkualitas yang paling  tinggi. Stempel VDQS dikukuhkan oleh kelompok  

pembuat wine yang menjamin para pembeli bahwa wine yang mereka beli berkualitas baik  

dan dari daerah aslinya.  

Contoh:  

- Cotes Du Ventoux VDQS (Cotes Du Rhone)  
- Cotes Du Toul VDQS (Alsace). 

 
- A.O.C (Appelation D'Origine Centrolee)  

Kategori AOC menawarkan dua jaminan yaitu asal dan kualitas. Wine jenis AOC adalah wine 

Perancis yang terbaik yang memenuhi persyaratan produksi, yang ditetapkan oleh pemerintah 

Perancis. Contoh:  
- Appelation Bordeaux Controlee  
- Appelation Saint  
- Emillion Controlee 

 

 

 

 

Tipe Botol dari French Wine :  



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Nama/Label-label Wine Perancis  

Berikut ini adalah daftar wine Perancis yang biasanya dijual dan disajikan/ di restoran-restoran 

dan bar. 
 

Jenis Nama Wine Daerah Wine 
   

Red Wines Chateau Margeaux Bordeaux 

 Chateau Potet Canet Bordeaux 

 Graves Bordeaux 

 Medoc Bordeaux 

 Saint Emillon Bordeaux 

 Saint Estephe Bordeaux 

 Saint Julien Bordeaux 

 Cote De Beaune Bourgogne 

 Beaujolais Bourgogne 
   

 Macon Superier Bourgogne 

 Moulin A Vent Bourgogne 

 Nuits Saint George Bourgogne 

 Chateaneuf Du-Pape Cotes Du Rhone 
   

Rose Wines Rose D’Anjou Val De Loire 

 Rose De Provence Cotes De Provence 

 Tavel Delas Cotes Du Rhone 

 Tavel Rose Cotes Du Rhone 
   

White Wines Barsac Bordeaux 

 Chateau D’Yqueum Bordeaux 

 Graves Bordeaux 

 Sauternes Bordeaux 

 Bourgogne Aligoote Bourgogne 

 Chablis Bourgogne 

 Pouilly Fuisse Bourgogne 

 Muscadet Val De Loire 

 Riesling Reserve Alsace 
   

Champagne Charles Heidsieck Champagne 

 Moet &Chandon Champagne 

 Mum’s Cordon Rouge Champagne 

 Pol Roger Champagne 

 Pommery & Greno Champagne 

 Ruinart Champagne 
   



 

 

 

 

 
 

 

5.3.2. WINE JERMAN 
 

Disamping Perancis, Jerman merupakan satu negara lain di benua Eropah yang dianggap 

terkenal karena produksi winenya. Kebanyakan kebun-kebun anggur tersebut terletak disepanjang 

sungai Moselle dan Rhine. Anggur putib Jerman digolongkan menjadi kelompok anggur putih 

yang terbaik di dunia. Sangat sedikit jumlah anggur merah yang diproduksi di Jerman. Pada 

umumnya, nama daerah dan ladang anggur, demikian juga tahun produksi anggur biasanya dicetak 

di label anggur tersebut.  

Tiap-tiap daerah perkebunan anggur telah memilih jenis buah anggur yang cocok dengan 

keadaan tanah dan iklim. Jenis-jenis buah anggur yang penting dipakai adalah Riesling, Sylvaner, 

dan Mueiler-Thurgau. Dalam pembuatan anggur Jerman, dalam beberapa hal pembuat anggur 

diijinkan untuk menambah gula sebelum atau sesudah proses fermentasi. Proses penggulaan ini 

akan menghasilkan "Verbessert" (anggur yang disempurnakan). Tetapi anggur Jerman yang 

diproduksi, secara alami tanpa menarnbah gula disebut "Naturwein". 
 

Distrik Wine  

Pada umumnya, wine dibuat di beberapa tempat di Jerman. Diantaranya tempat-tempat 

tersebut adalah Moselle, Rhine dan Franconia. 
 

1. Anggur Moselle 

 

Jenis anggur Moselle juga termasuk anggur Saar dan Ruwer, ter- masuk Moselle. Anggur Moselle 

pada umunya dry dan sedikit kandungan alkoholnya, dan biasanya dipasarkan dalam botol yang 

berbentuk khas dan berwarna hijau. Anggur Moselle yang paling baik diproduksi di Bern Casteler, 

sementara yang lain datang dati Piesport, Zell, Wiltingen, dan sebagainya. Moselblumchen adalah 

anggur campuran berwarna merah, dari Moselle, khususnya di Bencasteler Vineyard yang terbuat 

melalui metode Champenoise. 
 

2. Anggur Rhine  
Anggur Rhine juga disebut "Hocks", kaya dalam buket, jernih den lembut. Anggur ini 

biasanya dijual dalam botol berbestuk kh berwarna coklat. Anggur ini berasal dari empat 

daerah utema yell Rheingau, Rheinhessen, Rheinpealz (atau Palatinate) dan Nahe Valley. 

Anggur merah yang paling baik diproduksi di Rheingau, sementara anggur putih yang ringan 

datang dari Rheinhassen. Lembah Palatinate dan Nahe menghasilkan anggur merah dan putih 

biasanya, Sparkling hocks sangat terkenal di Jerman, diproduksi di Hochheim (Rheingau). 

Liebfraunilch adalah anggur merah Rhine yang dicampur memiliki kualitas baik. 
 
3. Anggur Fraconian  

Anggur yang sangat penting berasal dari daerah ini adalah "Steinwein", anggur putih yang 

sangat dry, diproduksi di sekitar Wurzburg. Anggur Franconian biasanya dipasarkan dalam 

botol berbentuk khas vang cantik yang disebut "Bocksbeutel". Anggur merah juga diproduksi 

di daerah ini, khususnya di Kligenberg Am Main. 
 

Disamping ketiga daerah ini, anggur Jerman juga dihasilkan di:  
- Ahr Valley, anggur merahnya dianggap lebih baik dari pada anggur putih.  
- Wurtemberg-Baden, rose winenya disebut "Weissherbst". 



 

 

 

 

 

Istilah-istilah Label Anggur Jerman  

Berikut ini beberapa istilah penting yang dijumpai pada label anggur Jerman:  

- Auslese  
Wine yang terbuat dari buah anggur yang sudah dipilih secara khusus. 

 
- Beerenauslese  

Wine yang terbuat dari buah anggur yang terlalu matang (hampir sekering raisins), biasanya 

rasanya sangat manis. 

 

- Spatlese  
Wine yang terbuat dari "riper-grapes" yang dipetik melebihi masa panen biasa. 

 

- Kabinet/Cabinet  
Wine yang kualitasnya sangat baik. 

 

- Original Abfullung  
Wine yang dibotolkan langsung dari tempat pembuatanya  

Tafelwein = wine biasa 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sekt atau Schaumwein = German Sparkling wine 
 

Label Anggur Jerman  

Berikut adalah beberapa anggur Jerman yang dijual di restoran dan bar. 
 

Jenis Label Anggur Distrik 
   

Red Wines Ahr Spat Burgunder Ahr Valley 

 Ahrweilers-Daubhaus Ahr Valley 

 Assmannshausen Hollenberg Rhine 

 Klingenberg Am Main Franconia 

 Meersburger Tohrenberg Wurttemberg-Baden 

 Zeller Schwarze Katz Moselle 
   

Rose Wines Schillerwen - Baden Wuttemberg-Buden 
   

White Wines Berich Nierstein Rhine 

 Oppenheimer Krotenbrunen Rhine 

 Johannisberg Riesling Rhine 

 Liebfraumilch Glocken Speill Rhine 

 Mossel Bluemchen Moselle 

 Mosel Saar Ruwer Moselle 

 Berncasteler Riesling Moselle 

Rotwein = wine merah 

Rossewein = Rose wine yang terbuat dari red grapes 

Rotling = Rose wine yang terbuat dari buah anggur merah dan putih. 

Weisswien = white wine 

  



 

 

 

 

 Piesporter Michelsberg Moselle 
   

Sparkling Wines Casino Sekt Moselle 

 Deinhard Sekt Moselle 

 Henkell Trocken Moselle 
   

 

 

5.3.3. WINE ITALIA 
 

Pada umumnya ada tiga negara di dunia yang memproduksi wine yang dianggap sangat 

penting, salah satunya adalah Italia disamping Perancis dan Jerman. Nama dari anggur yang 

digunakan untuk membuat wine biasanys ditulis pada label-label tabel wine Itali seperti Barbera, 

Barolo, Brachetto, Cortese, Malvasia, dan sebagainya.  

Disamping Table dan Sparkling wine, Fortified wine, Vermouth dan Bitter juga 

diproduksi di Italia. Pada dasarnya, Wine Italia (table wine) dapat dikelompokkan menjadi tiga 

golongan: 
 

1. Semplice (murni)  
Wine ini diproduksi di suatu tempat disuatu daerah seperti yang tercantum. Ini 

menjamin asalnya bukan kualitas dari wine itu sendiri 

 

 

2. Controllate (terkontrol)  
Jenis wine ini diproduksi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan (ditetapkan dengan 

kondisi dan kualifikasi seperti yang ditunjukkan). 
 

3. Controllate E Garantita (terkontrol dan terjamin)  
Ini menjamin kualitas tinggi dari wine yang telah disesuaikan dengan peraturan yang 

berlaku. 
 

Daerah-daerah Wine  

Terdapat banyak daerah penghasil wine di Italia. Beberapa diantaranya adalah: 
 

1. Piedmont  
Barolo adalah red wine terbaik dengan jenis Burgundy ringan. Jenis wine yang paling 

populer dari Piedmont adalah sparkling wine yang dihasilkan Asti. Disamping wine-wine 

tersebut, Piedmont juga menghasilkan Rose wine (Bracchetto), White wine (Cortese) dan 

Vermouth (Martini dan Cinzano). 
 

2. Tuscany Wine  
Tuscany yang terbaik berasal dari Chianti dalam bentuk Red ataupun White. Chianti wines 

diberi merk dalam botol yang dibungkus dari keranjang yang terbuat dari rumput (disebut 

"Fiasco"). Wine yang merah adalah dry, light dan terasa buah. 
 

3. Campania  
La Crima Christi adalah wine yang terbaik dari Campania, yang bisa berwarna merah, rose 

atau putih. Pulau Naples dan Capri adalah wilayah penghasil red dan white wine. Red wine 

dianggap lebih dry daripada yang putih. 
 

4. Lombardy  



 

 

 

 

Barbacarlo dan Sassela adalah red wine dari Lombaria yang bagus, sedangkan yang putih 

adalah produk Frecciarossa dan yang sparkling adalah produk Santa Maria Della Versa. 
 

5. Sicily  
Wine yang terbaik dari Sicilia adalah Marsala, yang merupakan fortified wine yang 

mempunyai persamaan dengan Port dan Sherry wine. Pada umumnya, wine ini terasa 

manis, tetapi ada juga Dry Marsala, yang disebut "Old Virgin". 
 

Disamping seperti tersebut diatas, ada juga beberapa wilayah penghasil wine yang 

terkenal dengan nama:  

• Alto Adige; memproduksi sparkling wine Italia yang disebut "Gran Spumante"  
• Lazio; memproduksi beberapa white wine yang bagus.  
• Sardinia; memproduksi red dan white wine yang terutama baik untuk desset seperti 

Vernaccia dan Moscato Del Tempio.  
• Veneto; memproduksi beberapa red dan white wine yang bagus. 

 

Istilah-istilah Label Wine Italia  

Istilah-istilah berikut biasanya ditemukan pada label-label wine Italia:  

• Riserva : wine dengan kualitas yang lebih baik. 

• Classico : wine yang diproduksi dari wilayah penghasil wine yang baik seperti 
Tuscany, Piedmost  

• Vendemmia : tahun panen.  
• Vino Ordinario : wine biasa.  
• Vino Roso : red wine.  
• Vino Nero : red wine yang berwarna sangat tua.  
• Vino Chiaretto : red wine yang berwarna sangat cerah.  
• Vino Bianco : white wine.  
• Spumante : Sparkling wine Italia. 

 

Label Wine Italia Berikut adalah beberapa contoh dari wine Italia yang biasanya tersedia di 

restoran dan bar. 
 

Jenis Merek Wine Daerah Wine 
   

Red Wine Barbera Piedmont 

 Barolo Piedmont 

 Ruffino Chianti Tuscany 

 Sassela Lombardy 

 Valpolicella Veneto 
   

Rose Wine Brachetto Rosato Piedmont 

 Laorima christi Campania 
   

White Wine Antinori Chianthi Tuscany 

 Est Est Est Di Lazio 

 Montefiascone  

 Frascati Lazio 

 La Crima Christi Campania 



 

 

 

 

 Soave Bianco Veneto 
   

Sparkling Wine Asti Spumante Piedmont 

 Brachetto Spumante Piedmont 

 Gran Spumante Alto Adige  
 

 

5.3.4. NEGARA-NEGARA PENGHASIL WINE LAINNYA  

5.3.4.1. Negara-negara Eropa 
 

1. Spanyol.  
Secara umum negara Spanyol menghasilkan Natural Stili Wines dan juga fortifield wines 

yang terkenal (Sherry dan Malaga). Terdapat lima daerah utama penghasil wine yaitu, 

Rioja, Catalonia. La Mancha, Malaga dan Sherry.  
Red wine dari Rioja lebih baik daripada wine lainnya, diproduksi di Aragon. Sparkling 

wine Spanyol yang terbaik dihasilkan di Panedos dan Costa Brava, di daerah Catalonia. 

Valdepanes menghasilkan red dan white wine. Ini adalah red wines terbaik dari La 

Mancha. 

Secara umum, Malaga wine adalah fortified wine yang terbuat dari campuran antara beberapa 

anggur dan fortified (dikuatkan) dengan menambahkan grape spirit. Malaga wine yang paling 

terkenal adalah La Grima, terbuat dari anggur Muscat.  

Sherry wine juga merupakan salah satu jenis fortified wine. Pada mulanya diproduksi di 

daerah Sherry terutama di Jerez De La Frontera. Jenis wine ini bisa dry atau sweet yang 

dibuat melalui proses blending yang rumit yang terkenal dengan "solera system". 

Disamping itu, wine Spanyol juga dihasilkan di Tarragona, Alicante, Valencia dan 

Cordoba. 
 

Istilah-istilah berikut ini biasanya ditemukan pada label-label Spanish wine Spanyol:  

- Reserva : matang, atau wine yang berkualitas lebih baik.  
- Bodega : tempat penyimpanan wine  
- Denominacion De Origin: ini menjamin kualitas dan asal mula dati wine tersebut.  
- Engarrafado De Origin : sebuah wine yang dibotolkan langsung on tempat 

pembuatannya (estate).  
- Vino Espumoso : sparkling wines dari Spanyol. 

 
2. Portugal  

Portugal juga termasuk negara penghasil wine yang penting. Umumnya lahan anggur 

terletak pada gunung-gunung seperti Douro, Dao, dan Minho, pada kedua tepi sungai 

seperti Douro, Dao dan Tagus dan di tepi pantai. Rose wine dan jenis-jenis fortified wine 

seperti Port dan Madeire adalah diantara wine yang terkenal di Portugal. Rose wine 

Portugal yang terbaik diproduksi di Vila Real (Douro) seperti Mateus dan Lancer dan juga 

white wine.  
Port adalah sebuah kota dan juga dermaga yang memproduksi fortified wine yang khas dan 

dikenal dengan nama Port wine. Menurut warnanya, port dapat dibedakan atas white, ruby 

dan tawny. Diantara port wines, wine yang terbaik diproduksi di Alto Douro.  



 

 

 

 

Madeira adalah sebuah pulau milik Portugal yang memproduksi fortified wine yang khas 

dan disebut dengan Madeira wine. Wine yang terbaik berasal dari Camora De Lobos dan 

Companario di daerah Funchal.  
Berdasarkan jenis anggur yang digunakan Madeira dapat diklasifikasikan ke dalam Boal, 

Malmsey, Sercial dan Verdelho.  

Catatan:  

Istilah-istilah yang biasanya ditemukan pada label-label wine Portugal adalah:  

- Garpafeira : wine berkualitas terbaik yang dimatangkan dalam 

  botol sebelum dijual. 

- Denominacao De Origem :  Ini  menjamin  kualitas  dan  asal  dari  pada  wine 

  dimaksud. 

- Engarafado Na Origem :  Wine  ini  dibotolkan  di  tempat  memproduksi 

  (estate-bottled). 

- Vino Espumante : Sparkling wine dari Portugal. 

- Reserva : Kualitas wine yang lebih baik. 

3. Hungaria  
Daerah utama penghasil wine di Hungaria terletak di sepanjang sungai Donau. Negara ini 

menghasilkan Riesling dan Tokay. Tokay adalah salah satu wine yang terbaik di dunia 

yang merupakan wine untuk dessert dengan kenikmatan yang nyata. Wine ini pada 

mulanya diproduksi di Tokay-Hegyalsa.  
Nama Tokay hendaknya diikuti dengan salah satu dari istilah berikut 

 

- Pecsenyibor :  Dry  table  wine  yang  dihasilkan  dari  lembah  dari  sungai 

  Hegyaljai. 

- Sramoradni : Dry atau Sweet wine yang terbuat dari anggur yang masak dan 

  kelewat masak. 

- Aszu : Sweet wine yang terbuat dari anggur yang kelewat masak. 

- Essenz :  Sweet  wine  yang  terbuat  dari  anggur  yang  kelewat  masak 

  tetapi anggurnya tidak diperas. 
 

5.3.4.2. Negara-Negara Australia 
 

Wine Australia dihasilkan di derah-daerah penghasil utama wine seperti Australia barat, 

Queensland, Australia selatan, New South Wales dan Victoria.  

Daerah-daerah tersebut memproduksi Table, Sparkling dan Fortified wines. Wines yang 

diproduksi di daerah-daerah tersebut tidak banyak berbeda.  

Wines Australia yang terbaik dan terkenal berasal dari Coonawara, Adelaide dan lembah 

Borossa di Australia selatan. Red wine Australia biasanya dipasarkan dalam bentuk Clarets, 

Burgundies atau Bordeaux dengan warna merah tua seperti St. Thomas Burgundy, Hardy's 

Bordeaux, dan sebagainya. Sweet red wine yang terbaik berasal dari daerah Corawa (New South 

Wales).  

White wine Australia biasanya dijual dalam bentuk Chablis, Moselle dan Riesling seperti 

St. Vincent Chables, Old Castle Riesling dan Hardy's Moselle.  



 

 

 

 

Sparkling wine Australia yang terbaik diproduksi di Victoria, dibuat melalui metode 

Champenoise dan biasanya dipasarkan dalam bentuk Sparkling Moselle atau Burgundy. 
 

5.3.4.3. Negara-Negara Amerika 
 

Pada mulanya wines Amerika diproduksi di Kanada, California (the USA), Chili dan Argentina 

(Amerika Selatan). 
 

1. Kanada  
Sebagian besar wine Kanada adalah fortified wines seperti jenis port dan sherry. Niagara 

Peninsula di Ontario Selatan adalah dacrah utama penghasil wine Kanada yang mana winenya 

dipasarkan dalam bentuk Delaware, Duchess, dan Niagara (nama dari anggur). 
 
2. California  

Umumnya wine California dipasarkan dalam bentuk Burgundy, Bordeaux, Chablis, Tokay 

dan Riesling. Wine-wine tersebut digolongkan ke dalam 5 kelompok: 

- Appetizer Wines  
Wine ini meliputi fortified wines seperti Sherry, Madeira dan jenis Malaga serta wines yang 

diberi aroma seperti Vermouth. Wine-wine tersebut biasanya dijual dengan nama 

produsernya. 
 

- Red Table Wines  
Wine ini mengandung alkohol yang tak lebih dari 14%. Wine yang ter- baik dipasarkan 

dalam bentuk California Clarets dan Burgundies. Ada juga yang dijual dalam bentuk 

Californian Chianti dan Barbera wines. 
 

- White Table Wines  
Kandungan alkoholnya berkisar antara 10 dan 14%. Wine ini dijual dalam bentuk 

Californian Sauterno baik dry maupun sweet. 
 

- Sparkling Wines  
Wine ini dibuat dalam bentuk Champagnes dan mengikuti mode Perancis dalam 

penjelasannya seperti Brut, Sec, Doux, dan sebagainya. Californian Sparkling wine ini 

meliputi "Champagne dan Pink Champagne" 
 

- Dessert Wines  
Wine ini terdiri dari Sherries, Port, dan Malaga yang memasang nama-nama Eropa dan 

Tokays (Blended Wines yang lebih manis daripada Sherries) dan Angelicas (sangat manis). 
 
3. Chili  

Wine Chili yang terbaik berasal dari lembah Maipot dan Aconcaqua Yang merah terbuat dari 

Carbernet atau Muscat Grapes, sedangkan yang putih terbuat dari Riesling dan Sauvignon 

grapes. Wine Chil dari Santiago dieksport dalam botol yang memiliki bentuk yang menarik. 

 
 
4. Argentina  

Daerah Mondeza adalah tempat wine yang terbaik di Argentina. Tempat yang baik lainnya 

adalah San Juan, Rio Kagro, La Rioja dan Solta. Argentina memproduksi red wine (Carbonet 

Sauvignon, Merlet) dan white wine (Riesling, Pinot Blanc). 
 



 

 

 

 

 

 

RANGKUMAN 
 

1. Minuman ialah setiap cairan yang dapat diminum kecuali obat- obatan 
 
2. Fungsi minuman terhadap tubuh manusia  

a) menghilangkan rasa haus  
b) menambah tenaga  
c) membantu pencernaan  
d) merangsang nafsu makan 

 
1. Minuman yang tidak mengandung alkohol, dan dapat dikelom- pokkan menjadi.  

1.1.Natural Mineral Water  
1.2.Artificial Mineral Water  
1.3.Fruit Juices  
1.4.Squashes  
1.5.Syrup  
1.6.Coffee, tea, milk and chocolate 

 
2. Minuman yang mengandung alkohol, dan dapat dikelompokkan menjadi :  

2.1.Beer  
2.2.Spirit  
2.3.Liqueur (Cordial)  
2.4.Wine 

 
4. Fruit juice adalah air (juice) dari buah-buahan yang di dapat dengan jalan memerasnya. 
 
5. Fruit juice sebaiknya dihidangkan dingin dan menggunakan juice glass 
 
6. Fruit juice disimpan dengan cara :  

- temperatur konstan ±10°C  
- jauh dari bau-bauan yang tajam  
- fruit juices dalam botol, harus ditutup rapat. 

 
7. Syrup adalah larutan gula dan air dan kadang-kadang ditambahkan pewarna dan aroma 
 
8. Syrup hendaknya disimpan dengan cara :  

- tempat yang dingin dan temperaturnya konstan  
- jauh dari bau-bauan yang tajam  
- ditutup dengan rapat 

 
9. Squash adalah minuman yang terdiri dari fruit juice beserta daging dari buah tersebut 
 
10. Squash dihidangkan dingin, bisa dicampur air atau soda dengan menggunakan high ball 

glass 
 
11. Cara penyimpanan squash sama dengan menyimpan fruit juices 
 
12. Natural Mineral Water, adalah minuman yang di dapat dari mata air dibumi yang 

mengandung juga gas alami 
 



 

 

 

 

13. Natural Mineral Water, dihidangkan dingin tanpa es, dengan menggunakan high ball glass 
 
14. Cara menyimpan Natural Mineral Water  

- temperatur konstant ±10°C  
- jauh dari bau-bauan tajam  
- dikelompokkan posisi berdiri (vertikal)  

15. Artificial Mineral Water adalah natural mineral water yang berisikan carbon dioxide dan 

diberikan aroma-aroma dari buah-buahan atau tanam-tanaman 
 
16. Artificial Mineral Water dihidangkan dingin dengan menggunakan highball glass dan 

ditambahkan lime slice 
 
17. Cara penyimpanan artificial mineral water sama dengan menyimpan natural mineral water 
 
18. Coffee adalah minuman yang di buat dari "coffee bean" 
 
19. Ada tiga jenis kopi yaitu : arabica, robusta, liberica 
 
20. Tea adalah minuman yang dibuat dari daun teh, atau dicampur dengan tangkai dan bunganya 
 
21. Milk dianggap minuman yang lengkap karena mengandung protels lemak, gula, garam dan 

vitamin 
 
22. Chocolate, adalah minuman yang đibuat dari "cacao bean" 
 
23. Beer adalah minuman yang kandungan alkoholnya tidak lebih dari 9% yang dibuat dari 

bahan-bahan seperti, malt, hops, sugar, yeast, water dan dijernihkan dengan finings. 
 
24. Jenis-jenis beer dapat dibedakan menjadi :1) black beer, 2) light beer, 3) special beer, 4) 

draught beer, 5) ale, dan 6) lager 
 
25. Dalam menyimpan beer harus diperhatikan :  

1. Kondisi ruangan, harus bersih, jauh dari bau-bauan tajam dan temperaturnya harus 

konstan berkisar 10°C  
2. Posisi harus berdiri tegak (vertikal), dikelompokkan, label menghadap kedepan dan 

mengikuti prosedur "first in first out". 
 
26. Dalam menghidangkan beer perlu diperhatikan :  

1. Kebersihan gelas  
2. Temperatur beer  
3. Buih beer atau foam of the beer (the head) 

 
27. Spirit adalah minuman yang mengandung alkohol yang dibuat dengan cara mendistilasi 

suatu cairan yang telah berfermentasi dan kandungan alkoholnya berkisar 40% 
 
28. Proof adalah suatu istilah yang digunakan untuk menunjukkan kekuatan kadar alkohol suatu 

minuman. 
 
29. Jenis-jenis proof : 1) USA proof, 2) British proof, 3) Gay Lussac 
 
30. Jenis-jenis spirit dapat dibedakan menjadi : 1) whisky, 2) brandy, 3) rum, 4) gin, 5) vodka, 

6) other's spirit. 



 

 

 

 

 
31. Dalam menyimpan spirit yang perlu diperhatikan adalah : 
 

1. Kondisi ruangan, memiliki ventilasi, temperatur yang konstan berkisar antara 24°C dan 

Posisinya dalam keadaan berdiri (vertikal), dikelompokkan, label menghadap kedepan 

dan ditutup dengan rapat 
 
32. Spirit dapat dihidangkan : 1) straight, 2) frappe, 3) on the rocks 
 
33. Whisky adalah spirit yang dibuat dengan cara menyuling suatu cairan dari padi-padian yang 

telah berfermentasi. 
 
34. Whisky dibedakan menjadi : 1) Scotch whiskey, 2) Irish Whiskey, 3) American Whisky, 4) 

Canadian Whisky 
 
35. Brandy adalah spirit yang dibuat dengan cara menyuling suatu cairan dari buah anggur yang 

telah berfermentasi 
 
36. Brandy dibedakan menjadi : 1) Cognac, 2) Armagnac, 3) Brandy, 4) Fruit brandy 
 
37. Rum adalah spirit yang dibuat dengan cara menyuling suatu cairan dari gula tebu (molasses) 

yang telah berfermentasi. 
 
38. Berdasar negara yang memproduksi, rum dapat dibedakan meniadi :1) rum Puerto Rico, 2) 

rum Cuba, 3) rum Yamaica, 4) rum British Guiana 
 
39. Gin adalah spirit yang dibuat dengan cara menyuling kembali spirit netral yang telah 

dicampur dengan juniperberries 
 
40. Gin dapat dibedakan menjadi : 1) dry gin, 2) genever 
 
41. Gin tidak mengalami pengumuran seperti spirit lain 
 
42. Vodka adalah spirit yang dibuat dengan cara menyuling suatu cairan dari padi-padian dan 

kentang, tidak memiliki warna dan tidak diumurkan. 
 
43. Yang dikelompokkan dalam other's spirit adalah spirit selain dari ke lima spirit yang telah 

disebutkan misalnya : 1)Tequilla, 2) Tequira, 3) Okelehao, 4) Aquavit (akvavit) 
 
44. White Tequila tidak diumurkan, sedangkan gold tequila diumurkan. Bila diumurkan satu 

tahun disebut Anejo dan bila diumurkan dua sampai empat tahun disebut Muy Anejo 
 
45. Liqueur atau cordial pertama kali dibuat oleh para biarawan Perancis dan Italia pada abad 

pertengahan đengan mencampur antara spirit dan rempah-rempah. 
 
46. Liqueur ialah minuman keras yang dibuat dengan mengkombinasikan spirit dengan aroma 

tertentu (flavouring) dan pemanis (swetening) 
 
47. Liqueur dapat dibedakan menjadi : 1) liqueur under proprietory brands dan 2) liquer under 

general brands. 
 
48. Cara menyimpan Liqueur:  

- temperatur 18°C  



 

 

 

 

- posisi tegak (vertikal)  
- dikelompokkan dan label menghadap kedepan ditutup dengan rapat 

 
49. Liquer dihidangkan straight, on the rock atau frappe setelah makan. 
 
50. Ada dua jenis anggur yang digunakan untuk membuat wine: 1) Red/Black grapes, dan 2) 

White grape. 
 
51. Wine adalah minuman yang mengandung alkohol yang dibuat dari hasil fermentasi buah 

anggur 
 
52. Jenis wine dapat dibedakan menjadi : 1) Natural still wine, 2) Sparkling wine, 3) Fortified 

wine, 4) Aromatized wine. 
 
53. Natural Still Wine, adalah wine yang dibuat secara alami tanpa menambahkan bahan-bahan 

lain dan carbon dioxide nya telah dihilangkan. Kandungan alkoholnya berkisar 14% 
 
54. Jenis-jenis Natural Still Wine : 1) Red wine, 2) White wine, 3) Rose wine 
 
55. Red Wine, cocok dinikmati bersama dengan red meats, white wine dengan white meats 

termasuk seafood dan rose wine cocok dengan red dan white meats. 
 
56. Sparkling wine adalah natural still wine yang masih mengandung carbon dioxide. 

Kandungan alkoholnya berkisar 14% 
 
57. Sparkling wine dapat dibedakan menjadi : 1) Champagne dan 2) Other sparkling wine. 
 
58. Tipe dan ukuran botol, sparkling wine bervariasi seperti : 1) split, 2) half bottle, 3) imperial 

pints, 4) full bottle, 5) magnum, 6) jero boam. 
 
59. Ada beberapa istilah tentang rasa wine (wine taste terms) : 1) brut/ nature, 2) extra dry, 3) 

sec, 4) demisec, 5) demi doux, 6) doux 
 
60. White wine dan rose wine disimpan dalam posisi horizontal dengan temperatur konstan 

berkisar 10°C 
 
61. Red Wine disimpan dalam posisi horizontal dengan suhu room temperatur ( ±18° C) 
 
62. Sparkling wine disimpan dalam posisi horizontal dengan suhu ± 4 - 7°C 
 
63. Fortified wine adalah natural still wine yang dikuatkan (fortified) dengan menambahkan 

grape spirit dan kandungan alkoholnya berkisar antara 16-21% 6 
 
64. Fortified wine dapat dibedakan menjadi : 1) sherry, 2) port, 3) madeira, 4) malaga, 5) 

marsala 
 
65. Cara menyimpan Fortified wine : suhu harus konstan berkisar antara 18° C jauh dari bau-

bauan tajam ditutup yang rapat dikelompokkan dan dalam posisi vertikal 
 
66. Fortified wine dihidangkan per glass dengan menggunakan port & sherry glass. Dry fortified 

Aromatized wine adalah natural still wine yang diperkuat (fortified) dengan menambah 

grape spirit diberi aroma (flavouring) dari rempah-rempah atau bumbu-bumbuan 
 



 

 

 

 

67. Aromatized wine dapat dibedakan menjadi : 1) vermouth, 2) bitter, 3) anisette 
 
68. Cara menyimpan aromatized wine sama dengan cara menyimpan fortified wine 
 
69. Aromatized wine dihidangkan per portion dengan menggunakan aperitif glass, dan 

dihidangkan dingin 
 
70. Daerah penghasil wine di Perancis dapat dikelompokkan menjadi : 1) Burgundy (Bourgogne), 

2) Bordeaux, 3) Val De Loire, 4) Cote Du Rhone, 5) Alsace, 6) Cotes De Provence, 7) 

Champagne 
 
71. Daerah penghasil wine di Jerman : 1) Moselle, 2) Rhine, 3) Fransconian 
 
72. Daerah penghasil wine di Italia : 1) Piedmont, 2) Tuscany, 3) Campania, 4) Lombardy, 5) 

Sicily, 6) Alto Adige, 7) Lazio, 8) Sardinia, 9) Veneto 
 
73. Negara penghasil wine lainnya di Eropa adalah : 1) Spanyol, 2) Portugal, 3) Hungaria 
 
74. Negara penghasil wine di Amerika : 1) Kanada, 2) California, 3) Chili, 4) Argentina 
 
75. Australia juga memproduksi wine yang cukup berkualitas  
 
 
 

Anda telah selesai mempelajari pelajaran 5 ini.  

Agar lebih memahami dan untuk mengetahui seberapa jauh  

Anda telah memahami isi pokok bahasan tersebut, kerjakanlah soal latihan. 

 Jangan melihat kunci jawaban sebelum selesai mengerjakan soal. 
 
 
 
 

 

SOAL LATIHAN 
 

 

PETUNJUK 
 

1. Jawablah soal-soal berikut dengan melengkapi pernyataan yang telah disediakan. 
 

2. Jawaban hendaknya singkat dan tepat. 
 

3. Tulislah jawaban Anda pada kolom yang disediakan pada kertas soal. 
 

4. Jangan melihat kunci jawaban sebelum Anda menjawab soal-soal tersebut. 
 
SOAL 
 

1. Setiap cairan yang dapat diminum kecuali obat-obatan disebut : 1)………………………. 
 

2. Fungsi minuman terhadap tubuh manusia : 2)……………….. 3)…………………………  
4)…………………………………………..5)……………………………………………... 

 
3. Minuman yang mengandung alkohol dapat di kelompokkan menjadi : 6)............................  

7)……………………………8)………………………..9)………………………………… 



 

 

 

 

 
4. Sebaiknya fruit juices disimpan pada temperatur : 10).......................................................... 

 
5. Baden-baden diproduksi di Jerman, merupakan minuman : 11)…………………………..,  

sedangkan bitter lemon termasuk minuman : 12)………………………………………….. 
 

6. Dalam menyimpan Artificial Mineral Water, posisi yang benar adalah : 13)……………  
dan temperaturnya sebaiknya : 14)……………………………..... 

 
7. Ada tiga jenis kopi yang dijual di pasaran, yaitu 15)……………….(16)…………………. 

17)…………………………….. 
 

8. Kandungan alkohol beer, biasanya maksimum : 18)………………………………... 
 

9. Beer yang diproduksi di Perancis yaitu : 19)……………………. dan (20)……………….. 
 

10. Ada tiga hal yang perlu diperhatikan dalam penghidangan beer : 21)…………………  
22)…………………………….. (23)………………………………………….. 

 
11. Yang dimaksud dengan spirit adalah: 24)………………………………………………….. 

 
12. Ada tiga jenis proof yang biasanya digunakan dalam minuman: (25)………………….  

(26)…………………………………… dan 27)…………………………………………… 
 

13. Spirit dapat dihidangkan : 28)……………………... (29)………………………………….  
30)……………………………………………………… 

 
14. Temperatur yang baik dalam penyimpanan spirit adalah : 31)…………………………….. 

 

15. Whisky dapat dikelompokkan menjadi empat yaitu : 32)..............................33)…………..  

34)………………………………………..dan 35)………………………………………… 
 

16. Four Roses termasuk whisky : 36)…………………………………………………………. 
 

17. Remy Martin, termasuk jenis brandy : 37)………………………………………………… 
 

18. Yang dimaksud dengan Rum adalah : 39)…………………………………………………. 
 

19. Gin pertama kali dibuat oleh : 39)…………………………………………………………. 
 

20. Minuman yang dibuat pertama kali di Rusia, dan dibuat dari bahan padi-padian dan Tequila  

yang  tidak  diumurkan  disebut  :  41)………………………………………  
sedangkan yang diumurkan satu tahun disebut : 42)………………………………………. 

 
21. Cordial dapat dibedakan menjadi dua yaitu : 43)………………………………………..  

(44)………………………………………………. 
 

22. Wine yang masih memiliki Carbon Dioxida disebut : 45)……………………..., sedangkan 

natural still wine yang sudah dikuatkan dan diberi aroma rempah-rempah disebut 

46)……………………………………. 
 

23. Rose wine, cocok dihidangkan bersama : 47)………………. dan Red wine sebaiknya 

disimpan pada suhu 48)……………… 
 



 

 

 

 

24. Aromatized wine dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu: vermouth, bitter dan : 

49)…………………….. Daerah yang memproduksi "best Italian sparkling wine" disebut  
50).........................................  

 
 

 

Setelah selesai menjawab soal latihan, cocokkanlah jawaban Anda pada  

kunci jawaban di halaman berikutnya. 
 
 

 

KUNCI JAWABAN 
 

1. Minuman  
2. Menghilangkan rasa haus  
3. Menambah tenaga  
4. Membantu pencernaan  
5. Merangsang nafsu makan  
Catatan :  

Jawaban nomor 2 sampai dengan 5, dapat ditukar nomornya  
6. Beer  
7. Spirit  
8. Liqueur (Cordial)  
9. Wine  

Catatan :  

Jawaban nomor 6 sampai dengan 9 dapat ditukar nomornya  

10. 10°C  
11. Natural Mineral Water  
12. Artificial Mineral Water  
13. Vertikal  
14. 10° C  
15. Arabica  
16. Robusta  
17. Liberia 



 

 

 

 

Catatan :  

Jawaban nomor 15, sampai dengan 17 dapat ditukar nomornya  

18. 9%  
19. Kronenburg  
20. Slavia  
Catatan :  

Jawaban Nomor 19 dan 20 dapat ditukar nomornya  
21. Kebersihan gelas beer ( the cleanlines of the beer glass)  
22. Suhu beer (the service temperature)  
23. Buih beer (The foam of the beer or the head)  

Catatan :  

Jawaban nomor 21 sampai dengan 23, dapat ditukar nomor.  

24. Spirit ialah minuman yang mengandung alkohol yang dibuat dengan cara mendistilasi suatu 

cairan yang telah berfermentasi. Kandungan al koholnya berkisar 40%.  
25. USA Proof.  
26. British Proof.  
27. Gay Lussac.  

Catatan :  

Jawaban nomor 25 sampai dengan nomor 27, dapat ditukar nomornya.  

28. Straight  
29. Frappe  
30. on the rocks.  
Catatan :  

Jawaban nomor 28 s/d no. 30, dapat ditukar nomornya.  
31. 24° C  
32. Scotch Whiskey  
33. American Whiskey  
34. Irish Whiskey  
35. Canadian Whiskey  

Catatan :  

Jawaban no. 32 s/d 35, dapat ditukar nomornya.  

36. American Whiskey.  
37. Cognac  
38. Rum adalah spirit yang dibuat dengan cara menyuling suatu cairan dari gula tebu (molasses) 

yang telah berfermentasi.  
39. Dr. De La Boe  
40. Vodka  
41. White Tequila  
42. Anejo  
43. Liqueur under Propietory Brand  
44. Liqueur under General Brand  

Catatan :  

Jawaban no 43 dan 44, nomornya dapat ditukar. 



 

 

 

 

45. Sparkling wine  
46. Aromatized wine  
47. Red dan White meats  
48. Room temperature (18° C)  
49. Anisette  
50. Alto Adege  
 
 
 
 
 

Hitunglah skor nilai yang Anda peroleh dengan mengikuti petunjuk untuk 

menghitung skor nilai. Perhatikan balikan dan lakukan saran-saran. 

 

BALIKAN 
 

 

 

1. PERHITUNGAN SKOR :  
 

 

TOTAL SKOR = (Jumlah soal - Jumlah salah) x 2 
 
 
 

 

2. SARAN YANG HENDAKNYA ANDA LAKUKAN 

: Bila total skor Anda sebagai berikut : 
 

> 80; Anda telah berhasil ! Pertahankan dan tingkatkan prestasi Anda. Bacalah buku-

buku lain pelajaran ini yang telah dianjurkan. 
 

60-80 ; Anda cukup berhasil! Untuk lebih meningkatkan prestasi Anda, Anda 

masih perlu mempelajarinya kem- bali dengan lebih seksama. 
 

< 60; Anda kurang berhasil menguasai dan memahami ma- teri yang disajikan. Anda 

harus lebih berusaha keras untuk mempelajarinya kembali. Cobalah baca 

kembali secara berulang-ulang, diskusikan kepada teman Anda dan 

tanyakan kepada dosen pengajar. 
 
 
 
 

 

Anda pasti berhasil ! 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

PELAJARAN 6 
 

MINUMAN CAMPURAN 



 

 

 

 

 

 

Pelajaran 6 MINUMAN CAMPURAN 

 

PETUNJUK 
 

Pelajaran 6 ini membahas tentang minuman campuran, yang terdiri dari sub-sub bahasan 

yang meliputi (1) mengidentifikasikan minuman campuran, dan (2) membuat minuman campuran  

Perhatikan dan pelajari pelajaran 6 ini dengan baik dan bersungguh-sungguh. Baca 

berulang-ulang sampai Anda dapat memahami isinya, kalau perlu buat catatan-catatan kecil untuk 

memudahkan me- mahaminya sesuai cara yang Anda miliki.  

Setelah Anda selesai mempelajari pelajaran 6 ini cobalah me- ngerjakan soal-soal yang 

disediakan dan kemudian cocokkan dengan kunci jawabannya. Selanjutnya lakukan saran-saran 

sesuai dengan hasil latihan Anda.  

Untuk menambah wawasan Anda tentang langkah-langkah membuat minuman campuran, 

sebelum Anda melaksanakan praktek di laboratorium bar praktek, dosen Anda akan menayangkan 

dua buah video film yang berjudul 1). Bartending dan 2). Minuman Campuran.  

Pada akhirnya Anda diharapkan memperoleh kemampuan sesuai dengan rumusan tujuan 

khusus pembelanjaran yang telah dijabarkan.  

Untuk lebih memahami dan menambah wawasan, Anda diha- rapkan membaça bab-bab 

yang membahas tentang sub-sub bahasan tersebut diatas pada buku-buku sebagai berikut : 
 

1. Durkan Andrew, 1971. Vendange, A Study of Wine and Other Drinks. Great Britain : 

Edward A. Publisher Ltd. (hal 249-261). 
 

2. Grossman, J Harold,1959. Practical Bar Management, New York : Ahrems 

Publishing Company, Inc. (hal 92 - 111) 
 

3. Lastara, I Made. Bar and Beverages, BPLP Nusa Dua, (hal 91-117) 
 

4. Katsigris Costas dan Porter Mary,1983. Pouring for Profit, A Guide to Bar and 

Beverage Management, New York: John Willy & Son (hal 221 - 279) 
 
 

 

TUJUAN KHUSUS PEMBELAJARAN 
 

Bagian ini membahas tentang minuman campuran. Setelah selesai mempelajari Pelajaran  

6 ini, Anda diharapkan mampu : 
 

1. Menyebutkan pengertian minuman campuran 
 
2. Mengidentifikasikan minimal 8 (delapan) jenis minuman campuran 

 
3. Membedakan bahan-bahan minuman campuran 

 
4. Mengidentifikasikan aturan-aturan umum dalam membuat minuman campuran 

 
5. Membedakan metode-metode membuat minuman campuran 



 

 

 

 

6. Mengidentifikasikan ukuran/takaran yang digunakan bila membuat minuman campuran 
 

7. Dapat menyebutkan 30 (tiga puluh) buah resep minuman campuran, yaitu : 
 

1. Cuba Libre 16. Dry Mahattan 

2. Gin and Tonic 17. Pousse Cafe Cocktail 

3. Rum and Coke 18. Gin Fizz 

4. Campari Soda 19. Silver Fizz 

5. Whiskey Soda 20. Golden Fizz 

6. Orange Squash 21. Royal Fizz 

7. Lime Squash 22. Singapore Sling 

8. Banana Daiquiry 23. Planters Punch 

9. Dry Martini Cocktail 24. Screw Driver 

10. Grasshopper 25. Bloody Marry 

11. Angel Tips 26. Fruit Punch 

12. Harvey Wall Banger 27. Mai tai 

13. Tom Collin 28. Side Car 

14. Sweet Martini Cocktail 29. Negroni 

15. Sweet Manhattan 30. Pink Lady 
 
 

 

8.  Membuat tiga puluh minuman campuran, yaitu :   

1. Cuba Libre 10. Grasshopper 

2. Gin and Tonic 11. Angel Tips 

3. Rum and Coke 12. Harvey Wall Banger 

4. Campari Soda 13. Tom Collin 

5. Whiskey Soda 14. Sweet Martini Cocktail 

6. Orange Squash 15. Sweet Manhattan 

7. Lime Squash 16. Dry Mahattan 

8. Banana Daiquiry 17. Pousse Cafe Cocktail 

9. Dry Martini Cocktail 18. Gin Fizz 



 

 

 

 

 
19. Silver Fizz 25. Bloody Marry 

20. Golden Fizz 26. Fruit Punch 

21. Royal Fizz 27. Mai tai 

22. Singapore Sling 28. Side Car 

23. Planters Punch 29. Negroni 

24. Screw Driver 30. Pink Lady 
 
 
 
 

 

Pelajaran 6 MINUMAN CAMPURAN 
 

Pada dasarnya, minuman campuran dapat didefinisikan sebagai cam- puran antara dua jenis 

minuman atau lebih yang dapat merupakan campuran dari minuman yang mengandung alkohol 

dengan minuman yang mengandung alkohol, atau minuman yang tidak mengandung alkohol 

dengan minuman yang tidak mengandung alkohol, atau minuman yang mengandung alkohol 

dengan minuman yang mengandung alkohol.  

Minuman campuran dapat diminum sebelum makan, sebagai aperitif untuk menambah 

gairah makan atau diminum setelah makan atau dapat pula diminum tanpa diikuti oleh makanan 

untuk menghilangkan rasa haus 

 

6.1. JENIS-JENIS MINUMAN CAMPURAN 
 

Ada banyak jenis minuman campuran yang disajikan atau dijual di restoran dan bar, antara 

lain : 
 

1. Cocktail  
Pada  dasarnya,  Cocktail  dapat  diartikan  sebagai  minuman  campuran,  yang  salah  satu  

bahannya  atau  lebih  mengandung  alkohol  dan  biasanya  dihidangkan  dengan  cocktail  glass.  

Cocktail yang baik hendaknya :  

- dapat merangsang selera makan (aperitif cocktail)  
- dapat memuaskan cita rasa dan mata  
- dan dapat menyegarkan 

 

Disamping sebagai aperatif (pembangkit selera) cocktail dapat diminum setelah makan. Dengan 

demikian cocktail dapat dibedakan menjadi: 
 

a. Aperitif Cocktail, yaitu cocktail yang diminum sebelum makat untuk merangsang nafsu 

makan. Cirinya adalah memiliki rass masam,pahit atau keras (dry)  
Contoh : Dry Martini Cocktail - Gimlet Dry mabattan-Daiguiry 

 
b. After Dinner Cocktail, yaitu cocktail yang dinikmati setelah makan. Cirinya adalah 

memiliki rasa manis. 



 

 

 

 

Contohnya:  

- Grasshopper  
- Pousse Cafe  
- Angel Tips 

 
2. Squash  

Pada dasarnya, squash adalah minuman campuran tanpa alkohol yang terbuat dari campuran  

antara fruit juice, syrup dan air soda.  

Contohnya :  

- Orange Squash  
- Lemon Squash  
- Lime Squash 

 
3. High Ball  

High Ball adalah minuman campuran yang terdiri dari bahan dasar spirit atau liqueur atau  

wine ditambah mixer. Mixernya dapat berupa fruit juices, natural mineral water atau artificial 

mineral water. High balls dihidangkan dengan high ball glass. Contohnya : 

 

- Scoth & Soda  
- Gin Tonic  
- Rum Coke  
- Brandy Ginger Ale 

 

4. Collin  
Collin merupakan salah satu "long drink" yang aslinya selalu dibuat dari gin. Pada mulanya  

ada dua collin yang terkenal yaitu : Tom Collin yang dibuat dari Old Tom Gin dan John Collin 

yang dibuat dari Dutch Gin. Kemudian Collins berkembang khususnya di Inggris dan dibuat dari 

dry gin. Collin dihidangkan dengan collin glass. 
 

5. Sour  
Sour adalah kombinasi minuman spirit, jus buah dan gula atau pemanis lainnya. Dapat juga  

ditambahkan dengan soda. Sour dihidangkan dengsa sour glass.  

Contohnya :  

- Rum sour  
- Whisky sour  
- Scoth sour  
- Gin sour 

 

6. Sling  
Sling juga merupakan salah satu "long drink" yang merupakan campuran antara minuman  

spirit yang berisi pemanis, jus buah dan air soda. Sling dihidangkan dengan collin glass. Ada dua 

minuman sling yang terkenal : Gin sling dan Singapore sling 
 

7. Punch  
Punch yang asli dan yang paling sederhana terdiri dari Rum, sirup gula, jus buah dan air  

(panas atau dingin). Minuman spirit yang lain dan wine dapat digunakan sebagai minuman dasar 



 

 

 

 

 
punich. Punch yang paling terkenal adalah Planter's Punch. Punch juga merupakan minuman 

long drink dan dihidangkan dengan collin glass. 
 

8. Fizz  
Pada dasarnya Fizz adalah sejenis minuman campuran sour seperti collin dan sour dan  

dicampur dengan air soda. Fizz yang paling terkenal adalah "Gin Fizz" yang dibuat dari bahan 

dasar gin. Ada juga minuman Fizz yang dicampur dengan telur seperti Silver Fizz, Golden Fizz 

dan Royal Fizz. 
 

Disamping jenis minuman campuran yang disebutkan diatas, ada beberapa minuman 

campuran lainnya seperti Cobblers, Egg-Nogs, Rickeys, Zombie, dan lain-lainnya. 
 

6.2. PENGGUNAAN BAHAN KHUSUS 
 

Hal yang sangat penting diperhatikan bila menggunakan bahan-bahan tertentu dalam 

membuat minuman campuran seperti : 
 

- Ice(Es)  
Es harus selalu segar, dan rasanya netral. Sebelum menuangkan bahan- bahan lain, harus  

selalu meletakkan es terlebih dahulu. Ice cube adalah yang terbaik digunakan untuk minuman 

campuran dan minuman yang dihidangkan dengan es. Sementara es yang dihaluskan (crushed ice) 

digunakan untuk frappe. 
 

- Sugar (gula)  
Gula  harus  dituangkan  terlebih  dahulu  sebelum  menuangkan  liqueurs  (minuman  keras)  

kecuali ada pernyataan khusus dalam resep. Gula serbuk sangat cepat larut dalam alkohol dengan 

temperatur rendah. 
 

- Buah-buahan dan Fruit Juices  
Jika mungkin gunakanlah buah yang masih segar dan bersihkan sebelumnya. Buah-buahan  

yang digunakan sebagai hiasan harus disiapkan dengan sebaik-baiknya. Penggunaan jus buah 

hendaknya yang segar dengan cara memeras dan menyaringnya adalah suatu cara untuk 

meyakinkan kesegaran dan rasanya yang enak. Hindari penggunaan pengganti sari buah yang 

artifisial. Bila membuat minuman campuran menggunakan jus buah., selalu dituangkan terlebih 

dahulu dan minuman keras (liqueur) dituangkan terakhir kalinya. 
 

- Lemon atau Lime peel  
Kulitnya dioleskan atau digosokkan disekeliling bibir gelas agar cairan atau minyak lemon  

atau lime tersebut menempel dibibir gelas. Kemudian peras kulit itu dan cemplungkan kedalam 

minuman. 
 

- Bitters (pemberi rasa pahit)  
Bila pemberi rasa pahit diperlukan, biasanya digunakan hanya sedikit satu atau dua tetes saja.  

Disarankan menggunakan dasher/stopper khusus untuk meyakinkan ukuran dash yang 

diperlukan. 



 

 

 

 

- Telor  
Letakkanlah  telor  terlebih  dahulu  di  dalam  gelas  pencampur  (mixing  glass)  atau  shaker  

sebelum mengisi minuman keras untuk meyakinkan bahwa telor itu adalah segar. Untuk 

memisahkan antara putih telor dengan kuning telor, benturkanlah bagian tengah telor itu dengan 

bibir gelas secara perlahan-lahan. Pisahkan dua bagian itu, lepaskan kuning telornya dari sel yang 

lain sampai putih telornya terlepas ke dalam gelas yang dibawahnya. Metode "Shaking" adalah 

cara yang terbaik digunakan untuk mendapatkan hasil campuran yang baik. 
 

6.3. ATURAN UMUM DALAM MEMBUAT MINUMAN CAMPURAN 
 

Bila membuat minuman campuran, beberapa hal dibawah ini perlu mendapat perhatian.  

1. Selalu mengikuti resep yang telah ditetapkan untuk dapat mencer- minkan kualitas yang 

standar.  
2. Selalu menggunakan alat-alat bar yang tepat dan dalam kondisi bersih. Bersihkan peralatan 

bar (bar hand tools) sebelum menggunakannya untuk menghindari pencemaran rasa yang akan 

mempe- ngaruhi minuman campuran. Hal ini akan menjamin kualitas yang standar.  
3. Selalu menggunakan bahan-bahan berkualitas baik. Hal ini akan menjamin terciptanya 

kwalitas yang standar.  
4. Selalu mengikuti metode yang telah ditetapkan, hal ini akan meng- hasilkan kualitas 

minuman yang standar pula.  
5. Selalu mengukur bahan dengan cermat. Hindari penuangan yang kurang atau berlebihan.  
6. Jangan membuat atau menyiapkan minuman campuran sebelum dipesan. Minuman campuran 

harus dibuat setelah di pesan sehingga minuman campuran tersebut selalu tampak segar. Hal 

ini menghia- dari penampilan yang kurang baik dan mengurangi kwalitas rasa. 
 

6.4. METODE PEMBUATAN MINUMAN CAMPURAN 
 

Didalam membuat minuman campuran ada beberapa metode yang lazimnya digunakan seperti : 
 

6.4.1. Preparing, artinya membuat minuman campuran langsung menu- angkan bahan minuman 

kedalam gelas yang digunakan untuk meng- hidangkan tanpa mengaduk. Contohnya, bila 

membuat Gin & Tonic.  
Langkah-langkahnya : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gb. 6.1. Langkah pertama, siapkan highball gelas dengan Ice Cube didalamnya. 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gb. 6.2. Langkah Kedua, tuangkan 

minuman (gin) ke dalam gelas  

dengan menggunakan alat penakar sesuai resepnya.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
\ 
 
 
 
 
 
 
 

Gb. 6.3. Langkah Ketiga, berikan garnish dan supplies sesuai resep jika diperlukan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gb. 6.4. Langkah keempat,Siapkan 1 botol tonic dan hidangkan. 
 

6.4.2. Stirring, artinya membuat minuman campuran dengan langsung menuangkan bahan 

minuman ke dalam gelas yang digunakan untuk menghidangkan, sekaligus mengaduknya 



 

 

 

 

dengan long bar spoon, supaya tercampur dengan merata. Contohnya: bila membuat 

Orange Squash  
 
  

Langkah-langkahnya :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gb : 6.5. Langkah pertama, siapkan highball glass dengan lce Cube  

didalamnya beserta bahan-bahan lainnya.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gb. 6.6. Langkah kedua, tuangkan bahan-bahan minuman seperti  
syrup, orange juice dan soda water dengan alat penakar sesuai dengan resepnya. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gb. 6.7. Langkah ketiga, aduk bahan-bahan tersebut dengan menggunakan  



 

 

 

 

Long bar spoon sehingga tecampur dengan merata. 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gb. 6.8. Langkah keempat, berikan garnish dan supplies sesuai dengan resep, 

kemudian siap dihidangkan. 
 
 

 

6.4.3. Mixing, artinya membuat minuman campuran dengan menggunakan mixing glass. Ice 

Cube dan semua bahan-bahan minuman dituangkan kedalam mixing glass, diaduk dengan 

long bar spoon kemudian disaring dengan menggunakan strainer, dan sekaligus dituangkan 

kedalam gelas yang digunakan untuk menghidangkannya. Contohnya : bila membuat Dry 

Martini Cocktail.  
Langkah-langkahnya :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Gb. 6.9. Langkah pertama, siapkan gelas beserta bahan-baban minuman lainnya. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gb. 6.10. Langkah kedua. Siapkan mixing glass dengan ice cube, dan tuangkan bahan-

bahan minuman dengan alat penakar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gb.6.11. Langkah ketiga, Aduk dengan long bar spoos Mengaduknya hanya kesatu arah. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gb. 6.12. Langkah keempat, Saring dengan strainer dan tuangkan ke gelas. 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Gb. 6.13. Langkah kelima, berikan garnish sesuai dengan resep dan siap dihidangkan. 
 

6.4.4. Shaking, artinya membuat minuman campuran dengan cara mengo- coknya dengan 

menggunakan alat shaker.  
Contohnya : bila membuat Grasshopper. 

 

Langkah-langkahnya :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gb: 6.14. Langkah pertama, siapkan gelas beserta bahan-bahan minuman lainnya.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gb. 6.15. Langkah kedua. Isi shaker dengan ice cube. 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gb. 6.16. Langkah ketiga, 

tuangkan bahan minuman sesuai resep dengan alat penakar. 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Gb. 6.17. Langkah keempat, kocok minuman dengan posisi sedemikian rupa  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Gb. 6.18. Langkah kelima, tuangkan ke dalam gelas. 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gb. 6.19, Langkah ke enam, berikan garnish atau supplies lainnya  

sesuai dengan resep, dan siap dihidangkan. 
 

6.4.5. Blending, artinya membuat minuman campuran dengan menggunakan alat blender. 

Metoda blending digunakan bila salah satu bahannya dari buah-buahan. Contohnya : 

bila membuat Banana Daiquiry.  
Langkah-langkahnya :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gb. 6.20, Langkah pertama, siapkan gelas beserta bahan-bahan minuman lainnya. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gb. 6.21. Langkah kedua, Isi blender dengan crushed ice. 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gb. 6.22. Langkah ketiga, tuangkan bahan-bahan minuman ke dalam blender. 

 

 

 
Gb. 6.23.Langkah keempat, hidupkan blender sampai minuman tercampur rata  

dan halus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gb. 6.24. Langkah Kelima, tuangkan kedalam gelas dan siap dihidangkan 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

6.4.6. Floating, artinya membuat minuman campuran dengan menggunakan long bar spoon. 

Minuman dituangkan satu persatu secara perlahan- lahan di atas punggung sendok. 

Bahan minuman satu dengan minuman yang lainnya diharapkan tampak jelas terpisah-

pisah seperti mengambang. Contohnya : bila membuat Pousse Cafe Cocktail.  
Langkah-langkahnya :   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gb. 6.25. Langkah pertama, siapkan gelas dan bahan minuman lainnya. 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gb. 6.26. Langkah keđua, tuangkan minuman yang memiliki B.D.  

yang paling berat diatas punggung sendok bar terlebih dahulu. 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gb. 6.27. Langkah ketiga, tuangkan minuman kedua dan seterusnya.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gb. 6.28. Langkah keempat, siap dihidangkan 

 

6.5. BAHAN-BAHAN MINUMAN CAMPURAN Bahan-

bahan minuman campuran dapat dibedakan menjadi : 
 

1. Basic Inggredient (Bahan Dasar)  
Bahan ini merupakan bahan dasar, yang dapat membedakan antara satu minuman campuran  

dengan yang lainnya, karena ia dapat memberikan karakter terhadap minuman campuran yang 

dibuat. Bahan dasar bisa berupa spirit atau wine. Disarankan tidak menggunakan lebih dari 3 spirit 

yang berbeda dalam satu minuman campuran, karena dapat merusak dan mengaburkan aroma-

aroma dari masing-masing spirit. 
 

2. Modifying Agent (Bahan Pelunak Rasa)  
Kegunaan dari modifying agent adalah untuk nemperlemah rasa keras (tajam) dari spirit dan  

sekaligus memberikan aroma-aroma tertentu untuk meningkatkan karakter terhadap minuman 

campuran yang dibuat. Modifying agent hendaknya jangan terlalu menonjol mengalahkan bahan 

yang lain, namun tetap dapat memberikan aroma yang enak dan wangi. Modifying agent dapat 

dibedakan menjadi aromatic agent, seperti vermouths dan bitter, serta miscellaneous, seperti milk, 

cream, juices dan eggs. 
 

3. Flavouring And Colouring Agent (Bahan Pemberi Aroma Dan Warna)  
Bahan ini berfungsi memperkaya aroma dan memberi warna terhadap minuman campuran  



 

 

 

 

yang dibuat. Disarankan pula jangan sampai mendo- minasi volume maupun rasa bahan-bahan 

lainnya. Liqueuers dan fruit syrup dengan berbagai jenisnya merupakan kelompok dari flavouring 

and colouring agent. 
 

 

6.6. TAKARAN YANG LAZIMNYA DIGUNAKAN DI BAR 
 

Agar tidak menuangkan minuman terlalu banyak atau terlalu sedikit dan agar mendapatkan 

rasa yang standar, bahan-bahan minuman campuran harus selalu ditakar dengan alat yang benar 

dan bersih. Berikut ini adalah ukuran-ukuran yang lazimnya digunakan pada resep-resep minuman. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Tabel 6.1, Takaran-takaran yang digunakan di bar. Adaptasi dari The Seagram 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

6.7. BEBERAPA RESEP MINUMAN CAMPURAN 
 

1. CUBA LIBRE  
METHOD: Preparing  

INGREDIENTS 
 
 
 

GARNISH  

GLASS  

SUPLIES 

  
: 1 Tea spoon lime juice  

1 1/2 oz Bacardi white  

Top with Coca Cola  

: Lime Sigment  

: Highball  

: Stirrer 
 

2. GIN AND TONIC  
METHOD: Preparing  

INGREDIENTS 

  
: 1 1/2 oz Dry Gin  

one bottle of tonic water 

 
 

 



 

 

 

 

GARNISH  

GLASS  

SUPLIES 

 

: Lime Slice  

: Highball  

: Stirrer 
 

3. RUM COKE  
METHOD: Preparing  

INGREDIENTS 

 

GARNISH  

GLASS  

SUPLIES 

  
: 1 1/2 oz Myers Rum  

one bottle of Coca Cola  

: Lime Sigment  

: Highball  

: Stirrer 
 

4. CAMPARI SODA  
METHOD: Preparing  

INGREDIENTS 

 

GARNISH  

GLASS  

SUPLIES 

  
: 1 1/2 oz Campary  

one bottle of soda  

: Lime Sigment  

: Highball  

: Stirrer 
 

5. WHISKEY SODA  
METHOD: Preparing  

INGREDIENTS 

 

GARNISH  

GLASS  
SUPLIES 

  
: 1 1/2 oz Whisky  

one bottle of soda  

: Lime peel  

: Highball  

: Stirrer 
 

6. ORANGE SQUASH  
METHOD: Stirring  

INGREDIENTS 
 
 
 

GARNISH  

GLASS  

SUPLIES 

  
: 2 Tea spoon sugar syrup  

1 1/2 oz Orange Juice  

Top with soda water  

: Orange Slice and Cherry  

: Highball  

: Straw and Stirrer 
 

7. LIME SQUASH  
METHOD: Stirring  

INGREDIENTS 
 
 
 

GARNISH  

GLASS  

SUPLIES 

  
: 1 Tea spoon sugar syrup  

1 oz Lime Juice  

Top with soda water  
: Orange Slice and Cherry  

: Highball  

: Straw and Stirrer 



 

 

 

 

8. BANANA DAIQUIRI  
METHOD: Blending  

INGREDIENTS 

GARNISH 

GLASS 

  
: 2 Tea spoon sugar syrup  

1/2 oz cream/milk  

2/3 oz Lime Juice  

1/2 Piece of Banana  

1 1/2 oz Bacardi White  

: Orange Slice and Cherry  

: Highball 
 

9. DRY MARTINI COCKTAIL  
METHOD: Mixing  

INGREDIENTS : 1/2 oz Dry Vermouth  

2 oz Dry Gin  

GARNISH : Cocktail Olive or l.ime Peel  

GLASS : Cocktail Glass 
 

10. SWEET MARTINI COCKTAIL  
METHOD: Mixing  

INGREDIENTS : 1/2 oz Sweet Vermouth  

2 oz Dry Gin  

GARSNISH : Red Cherry  

GLASS : Cocktail Glass 
 

11. GRASSHOPPER  
METHOD: Shaking  

INGREDIENTS 

GARNISH 

GLASS 

  
: 1 oz Creame  

1 oz Creme de Cacao Brown  
1 oz Creme de Menthe Green  

: -  

: Champagne Saucer 
 

12. ANGEL TIPS  
METHOD: Floating  

INGREDIENTS : 1 1/2 oz Creme de Cacao Brown 

 1 1/2 oz Creme 

GARNISH : Cherry on Toothpick 

GLASS : Cocktail Glass 

SUPLIES : -  
 

13. HARVEY WALL BANGER  
METHOD: Preparing  
INGREDIENTS : 1 oz Vodka with Orange Juice top  

2 tea spoon Galliano  

GARNISH : Orange Slice 



 

 

 

 

GLASS  

SUPLIES 

 

: Highball  
: Straw and Stirrer 
 

14. TOM COLLIN  
METHOD: Stirring  

INGREDIENT 

GARNISH 

GLASS 

SUPLIES 

  
: 2 tea spoon Sugar Syrup  

2/3 oz Lime Juice  

1 1/2 oz Dry Gin  

Top with Soda Water  

: Orange Slice and Cherry  

: Collin Glass  

: Straw and Stirrer 
 

15. SWEET MANHATTAN  
METHOD: Mixing  
INGREDIENTS : 2 Drops of Angostura Bitter  

2/3 oz Sweet Vermouth  

1 1/2 oz Bourbon Whiskey  

GARNISH : Cherry  

GLASS : Cocktails Glass  

SUPLIES : - 
 

16. DRY MANHATTAN  
METHOD: Mixing  

INGREDIENTS 
 
 
 

GARNISH  

GLASS  

SUPLIES 

  
: 2 Drops of Angostura Bitter  

2/3 oz Dry Vermouth  

1 1/2 oz Bourbon Whiskey  

: Cocktail Olive  

: Cocktail Glass  

: - 
 

17. POUSSE CAFE COCKTAIL  
METHOD: Floating  

INGREDIENTS : 2 cl Grenadine Syrup  
2 1/2 cl Creme de Menthe White  

3 cl Blue Suracao  

3 1/2 cl Brandy  

GARNISH : -  

GLASS : Cocktail Glass  

SUPLIES : - 
 

18. GIN FIZZ  
METHOD: Shaking  

INGREDIENTS 

  
: 1 Tea spoon of sugar syrup  

2/3 oz Lime Juice 



 

 

 

 

 

 

GARNISH  

GLASS  

SUPLIES 

 

1 1/2 oz Dry Gin  
Top with Soda Water  

: Orange Slice  

: Highball  

: Straw and Stirrer 
 

19. SILVER FIZZ  
Gin Fizz Plus; Egg White 

 
20. GOLDEN FIZZ  

Gin Fizz PLus: Egg Yolk 
 
21. ROYAL FIZZ  

Gin Fizz Plus; Whole Egg 
 
22. SINGAPORE SLING  

METHOD: Shaking  

INGREDIENTS 
 
 
 
 
 
 

 

GARNISH  

GLASS  

SUPLIES 

  
: 1/3 oz Lime Juice  

2 tea spoon Grenadine Syrup  

2 drops of Angostura Bitter  

1/3 oz Cherry Brandy  

1 1/2 oz Dry Gin  

Top with Soda water  

: Orange Slice and Cherry  

: Collin Glass  

: Straw and Stirrer 
 

23. PLANTERS PUNCH  
METHOD: Shaking  

INGREDIENTS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GARNISH  

GLASS  

SUPLIES 

  
: 2 tea spoon Grenadine Syrup  

2 drops of Angostura Bitter  

3/4 oz Orange Juice  

3/4 oz Pineapple Juice  

1/2 oz lime Juice  

1 1/2 az Myers Rum  

Top with Soda Water  
: Orange Slice, Cherry, Lime Sigment  

: Collin Glass  

: Straw and Stirrer 
 

24. SCREW DRIVER  
METHOD: Shaking  

INGREDIENT 

GARNISH 

  
: 1/2 tea spoon Granulated Sugar  

3 oz Orange Juice  

1 1/2 oz Vodka  

: Orange Slice 



 

 

 

 

GLASS  

SUPLIES 

 
: Old Fashioned Glass  

: - 
 

25. BLOODY MARRY  
METHOD: Shaking  

INGREDIENT 

GARNISH 

GLASS 

SUPPLIES 

  
: 1/3 oz Lime Juice  

3 oz Tomato Juice  

1 1/2 oz Vodka  

2 drops of Tabasco  

2 drops of Woscestershire Sauce  

Salt dan Pepper to Taste  

: Lime Ring  

: Old Ring  

: - 
 

26. FRUIT PUNCH  
METHOD: Shaking  

INGREDIENT 

GARNISH 

GLASS 

SUPLIES 

  
: 1/3 oz Lime Juice  

1 oz Orange Juice  

2 dash Augostura Bitter  

2 tsp Grenadine Top with Soda  

: Orange Slice, Cherry  

: Collin Glass  

: Straw and Stirrer 
 

27. MAI TAI  
METHOD: Shaking  

INGREDIENT 

GARNISH 

GLASS 

SUPLIES 

  
: 1/2 oz Lime juice  

3/4 oz Orange Juice  

1 tsp Simple Syrup  

1 oz Dark Rum  

1 oz Light Rum  

: Fruit Cocktail  

: Old Fashioned Glass  

: - 
 

28. SIDE CAR  
METHOD: Shaking  

INGREDIENT 

GARNISH 

GLASS 

SUPLIES 

  
: 1/2 oz Lime Juice  

1/2 oz Cointreau  

1 1/2 oz Brandy  

: -  

: Cocktail Glass  

: - 



 

 

 

 

29. NEGRONI  
METHOD: Shaking  

INGREDIENT 

GARNISH 

GLASS 

SUPLIES 

  
: 1/2 oz Campary Bitter  

1/2 oz Sweet Vermouth  

1 oz Dry Gin  

top with Soda Water  

: Orange Slice, Lime Feel  

: Highball  

: Straw, Stirrer 
 

30. PINK LADY  
METHOD: Shaking  

INGREDIENT 

GARNISH 

GLASS 

SUPLIES 

  
: 2 tsp Grenadine Syrup  

2 tsp Apple Jack Brandy  

2 tsp Cream  

2 oz Dry Gin  

: -  

: Cocktail Glass  

: - 

 

 

RANGKUMAN 
 

1. Minuman campuran adalah campuran antara dua jenis minuman atau lebih, yang dapat 

merupakan campuran dari minuman yang mengandung alkohol dengan minuman yang 

mengandung alkohol, atau minuman yang tidak mengandung alkohol dengan minuman yang 

tidak mengandung alkohol, atau minuman yang mengandung alkohol dengan minuman yang 

tidak mengandung alkohol. 
 
2. Ada banyak jenis-jenis minuman campuran, antara lain : 1) Cocktail, 2) Squash, 3) Highball,  

4) Collin, 5) Sour, ) Slings, 7) Punch, 8) Fizz, 9) Cobler, 10) Egg-Nog, 11) Ricky, 12) 

Zombie dll. 
 
3. Cocktail dapat dibedakan menjadi : 1) aperitif cocktail dan 2) after dinner cocktail. 
 
4. Aturan umum dalam membuat minuman campuran  

1) Selalu mengikuti resep yang dibakukan  
2) Selalu menggunakan peralatan yang tepat dan bersih  
3) Selalu menggunakan bahan-bahan berkualitas baik  
4) Selalu mengikuti metode yang telah ditetapkan  
5) Selalu menakar bahan dengan cermat  
6) Tidak membuat minuman sebelum dipesan 

 
5. Metode yang lazimnya digunakan bila membuat minuman campuran : 1) Preparing,  

2) Stirring, 3) Mixing, 4) Shaking, 5) Blending 6) Floating 



 

 

 

 

 
6. Bahan-bahan minuman campuran dapat dibedakan menjadi : a) basic ingridient (bahan dasar), 

b) modifying agent (bahan pelusak rasa), c) flavouring and colouring agent (bahan pemberi 

aroma dan warna).  
 

 

Anda telah selesai mempelajari pelajaran 6 ini. Agar lebih 

memahami dan untuk mengetahui seberapa jauh Anda telah 

memahami isi pokok bahasan tersebut, kerjakanlah soal latihan. 

Jangan melihat kunci jawaban sebelum selesai mengerjakan soal. 
 
 

 

SOAL LATIHAN 
 

PETUNJUK 
 

1. Jawablah soal-soal berikut dengan singkat dan tepat. 
 

2. Tulislah jawaban Anda pada lembar kertas jawaban. 
 

3. Jangan melihat kunci jawaban sebelum Anda menjawab soal-soal tersebut. 
 

4. Setiap nomornya mendapat skor 5. 
 

SOAL 
 

1. Apa yang dimaksud dengan minuman campuran ? 
 

2. Sebutkan 8 (delapan) jenis minuman campuran! 
 

3. Apa yang dimaksud dengan cocktail? 
 

4. Cocktail dapat dibedakan menjadi dua, sebutkan! 
 

5. Berikan 3 (tiga) buah contoh aperitif cocktail! 
 

6. Apa yang dimaksud dengan minuman "highball" ? 
 

7. Berikan 3 (tiga) contoh minuman high ball! 
 

8. Pada mulanya ada dua collin yang terkenal, sebutkan ! 
 

9. Fizz yang menggunakan putih telor disebut apa ? 
 

10. Sedangkan yang menggunakan kuning telor, disebut apa ? 
 

11. Sebutkan aturan-aturan umum bila membuat minuman campuran ? 
 

12. Sebutkan metode-metode yang lazimnya digunakan bila membuat minuman campuran! 
 

13. Bahan minuman campuran dapat dibedakan menjadi berapa 7 dan sebutkan ! 
 

14. Apa bahan dasar daripada Planters Punch? 



 

 

 

 

15. Apa modifying agent daripada Dry Martini Cocktail? 
 

16. Sebutkan secara lengkap resep Banana Daiquiry! 
 

17. Sebutkan secara lengkap resep Grasshopper! 
 

18. Sebutkan secara lengkap resep Tom Collin! 
 

19. Sebutkan secara lengkap resep Screw Driver! 
 

20. Sebutkan secara lengkap resep Bloody Marry!  
 
 

Setelah selesai menjawab soal latihan, cocokkanlah jawaban Anda pada  

kunci jawaban di halaman berikutnya. 
 
 
 

KUNCI JAWABAN 
 

1. Minuman Campuran adalah campuran antara dua jenis minuman atau lebih, yang dapat 

merupakan campuran dari minuman yang mengandung alkohol dengan minuman yang 

mengandung alkohol, atau minuman yang tidak mengandung alkohol dengan minuman yang 

tidak mengandung alkohol, atau minuman yang tidak mengandung alkohol dengan minuman 

yang mengandung alkohol. 
 
2. Jenis-jenis minuman campuran:  

1. Cocktail 7. Punch 

2. Squash 8. Fizz 

3. Highball 9. Cobler 

4. Collin 10. Egg Nog 

5. Sour 11. Rickey 

6. Sling 12. Zombie 
 

Catatan : Anda hanya perlu menyebutkan delapan saja. 
 

3. Cocktail adalah minuman campuran yang salah satu bahannya atau lebih mengandung 

alkohol dan biasanya dihidangkan dengan cocktail glass. 
 
4. Cocktail dibedakan menjadi :  

1) Aperitif cocktail, dan  
2) After dinner cocktail 

 
5. Contoh aperitif cocktail :  

1) Dry Martini Cocktail  
2) Dry Manhattan  
3) Daiquiry 

 
6. Minuman Highball, adalah minuman campuran yang terdiri dari buhan dasar spirit atau 

liqueur atau wine, ditambah mixer. Mixernya dapet berupa fruit juices, natural mineral water 

atau artificial mineral water 



 

 

 

 

7. Contoh minuman highball:  
1) Gin and Tonic  
2) Rum Coke  
3) Brandy Ginger Ale 

 
8. Pada mulanya ada dua collin yang dikenal, yaitu Tom Collin yang dibuat dari Old tom gin, 

dan John Collin yang dibuat dari Dutch gin. 
 
9. Silver Fizz 

 
10. Golden Fizz 

 
11. Aturan-aturan umum bila membuat minuman campuran :  

1. Selalu mengikuti resep yang telah dibakukan.  
2. Selalu menggunakan peralatan yang tepat dan bersih.  
3. Selalu menggunakan bahan-bahan berkualitas baik.  
4. Selalu mengikuti metode yang telah ditetapkan.  
5. Selalu menakar bahan dengan cermat.  
6. Tidak membuat minuman sebelum dipesan. 

 
12. Metode-metode yang lazimnya digunakan bila membuat minuman campuran : 

1. Preparing  
2. Stirring  
3. Mixing  
4. Shaking  
5. Blending  
6. Floating 

 
13. Dapat dibedakan menjadi tiga yaitu :  

1. basic ingredient (bahan dasar)  
2. modifying agent (bahan pelunak rasa)  
3. flavouring and colouring agent (bahan pemberi aroma dan warna) 

 
14. Rum 

 
15. Dry vermouth 

 
16. Banana Daiquiry.  

METHOD 

INGREDIENTS 

GARNISH 

GLASS 

  
: Blending  

: 2 Tea spoon sugar syrup  

1/2 oz cream/milk  

2/3 oz Lime Juice  

1/2 Piece of Banana  

1 1/2 oz Bacardi White  
: Orange Slice and Cherry  

: Highball 



 

 

 

 

17. Grasshopper  

METHOD  

INGREDIENTS 
 
 
 

GARNISH  

GLASS 

 
 

: Shaking  

: 1 oz Creame  

1 oz Creme de Cacao Brown  

1 oz Creme de Menthe Green  

: -  

: Champagne Saucer 
 

18. Tom Collin  
METHOD: Stirring  

INGREDIENT 

GARNISH 

GLASS 

SUPLIES 

  
: 2 tea spoon Sugar Syrup  

2/3 oz Lime Juice  

1 1/2 oz Dry Gin  

Top with Soda Water  
: Orange Slice and Cherry  

: Collin Glass  

: Straw and Stirrer 
 

19. Screw Driver 
 

METHOD 

INGREDIENT 

GARNISH 

GLASS 

SUPLIES 

 
 

: Shaking  
: 1/2 tea spoon Granulated Sugar  

3 oz Orange Juice  

1 1/2 oz Vodka  

: Orange Slice  

: Old Fashioned Glass  

: - 
 

20. Bloody Marry  
METHOD: Shaking  

INGREDIENT 

GARNISH 

GLASS 

SUPPLIES 

  
: 1/3 oz Lime Juice  

3 oz Tomato Juice  

1 1/2 oz Vodka  

2 drops of Tabasco  

2 drops of Woscestershire Sauce  

Salt dan Pepper to Taste  

: Lime Ring  

: Old Ring  

: - 



 

 

 

 
 

 

Hitunglah skor nilai yang Anda peroleh dengan mengikuti 

petunjuk untuk menghitung skor nilai. Perhatikan balikan dan 

lakukan saran-saran. 

 

BALIKAN 
 

 

1. PERHITUNGAN SKOR :  
 

 

TOTAL SKOR = (Jumlah soal - Jumlah salah) x 5 
 
 

 

 

2. SARAN YANG HENDAKNYA ANDA LAKUKAN : 

Bila total skor Anda sebagai berikut : 
 

> 80; Anda telah berhasil ! Pertahankan dan tingkatkan prestasi Anda. Bacalah buku-

buku lain pelajaran ini yang telah dianjurkan. 
 

60-80 ; Anda cukup berhasil! Untuk lebih meningkatkan prestasi Anda, Anda 

masih perlu mempelajarinya kem- bali dengan lebih seksama. 
 

< 60; Anda kurang berhasil menguasai dan memahami ma- teri yang disajikan. Anda 

harus lebih berusaha keras untuk mempelajarinya kembali. Cobalah baca 

kembali secara berulang-ulang, diskusikan kepada teman Anda dan 

tanyakan kepada dosen pengajar. 
 
 
 
 

 

Anda pasti berhasil !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PELAJARAN 7 
 

MENGHIDANGKAN MINUMAN ANGGUR 



 

 

 

 

Pelajaran 7 MENGHIDANGAN MINUMAN ANGGUR 

 

PETUNJUK 
 

Pelajaran 7 ini membahas tentang menghidangkan minuman anggur (wine) yang terdiri 

dari sub-sub bahasan yang meliputi 1) Memberikan wine list dan menawarkan wine, 2) membantu 

tamu hemilih wine, 3) mengambil pesanan wine, 4) menyiapkan wine glass, 5) 

menyiapkan/membawa wine, 6) mendinginkan wine, 7) menunjukkan wine yang dipesan kepada 

tamu, 8) membuka “natural still wine", 9) membuka "Sparkling wine", 10) menghidangkan wine, 

11) "Decanting" Wine.  

Perhatikan dan pelajari pelajaran 7 ini dengan baik dan bersungguh-sungguh. Baca 

berulang-ulang sampai Anda dapat memahami isinya, kalau perlu buat catatan-catatan kecil untuk 

memudahkan memaham-inya sesuai cara yang Anda miliki.  

Pelajaran 7 ini dilengkapi dengan media slide, agar Anda lebih memahami tentang langkah-

langkah penghidangan wine, sehingga pada saat Anda melakukan praktek di laboratorium bar, 

Anda sudah diharapkan memiliki gambaran tentang langkah-langkah penghidangan wine tersebut. 

Dosen Anda akan menayangkannya di kelas.  

Setelah Anda selesai mempelajari pelajaran 7 ini cobalah mengerjakan soal-soal yang 

disediakan dan kemudian cocokkan dengan kunci jawabannya. Selanjutnya lakukan saran-saran 

sesuai dengan hasil latihan Anda.  

Pada akhirnya Anda diharapkan memperoleh kemampuan sesuai dengan rumusan tujuan 

khusus pembelajaran yang telah dijabarkan. Untuk lebih memahami dan manambah wawasan, 

Anda diharapkan membaca bab-bab yang membahas tentang sub-sub bahasan tersebut diatas pada 

buku-buku sebagai berikut :  

1. Grossman, Harold J, 1959. Practical Bar Management,. New York : Ahrems 

Publishing Company. Inc, (hal. 11-31).  
2. Lastara,I Made. Bar and Beverages, BPLP Nusa Dua (hal. 14).  
3. Katsigris Costas dan Porter Mary,1983. Pouring for Profit, A Guide to Bar and 

Beverage Management, New York : John Willy & Son (hal. 1-41). 
 

 

TUJUAN KHUSUS PEMBELAJARAN 
 

Bagian ini membahas tentang penghidangan minuman anggur (Wine). Setelah selesai 

mempelajari Pelajaran 7 ini, Anda diharapkan mampu :  

1. Memberikan wine list dan menawarkan wine, bila disediakan alat  
2. Membantu tamu memilih wine, bila tamu kelihatan bingung menentukan pilihannya  
3. Mengambil pesanan wine dengan benar bila disediakan alat  
4. Menyiapkan wine glass, bila disediakan alat  
5. Menyiapkan/membawa wine dengan benar bila disediakan alat  
6. Mendinginkan wine dengan benar bila disediakan bahan  
7. Menunjukkan wine yang dipesan kepada tamu  
8. Membuka "Natural Still Wine", bila disediakan bahan dan alat  
9. Membuka "Sparkling Wine" bila disediakan bahan dan alat  
10. Menghidangkan wine dengan benar, bila disediakan bahan dan alat 



 

 

 

 

11. "Decanting" wine, dengan benar, bila disediakan bahan dan alat 
 

 

Pelajaran 7 MENGHIDANGKAN MINUMAN ANGGUR (WINE) 

 

7.1. MEMBERIKAN WINE LIST DAN MENAWARKAN WINE 
 

Proses penghidangan wine pada kenyataannya di industri perhotelan lebih banyak dilakukan 

oleh petugas restoran seperti waiter, waitress, captain atau petugas khusus yang menangani tentang 

wine yang disebut "Sommelier". Namun demikian petugas bar hendaknya memiliki pengetahuan 

dan ketrampilan dalam menghidangkan wine. Langkah yang pertama dilakukan dalam proses 

menghidangkan anggur (wine) adalah memberikan wine list dan menawarkan wine. 
 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam memberikan wine list dan menawarkan wine 

kepada tamu :  

1. Bawalah wine list, pegang dengan tangan kiri dan dekatilah tamu dari sebelah kiri. 

Jangan menjepit wine list dibawah ketiak.  
2. Tanyakan kepada tamu dengan sopan apakah dia berkeinginan untuk memesan wine, 

misalnya dengan mengatakan : "Would you like to order wine sir (madam)"?  
3. Bila tamu tersebut tidak berkeinginan memesan wine angkatlah wine glass yang sudah 

terpasang di meja tamu.  
4. Bila tamu tersebut berkeinginan untuk memesan wine, berikan wine list dengan 

menggunakan tangan kiri dari sebelah kiri tamu, Bila "single-fold wine list", berikan 

kepada tamu dengan kondisi sudah terbuka dan bila "multi-page wine list" berikan dengan 

kondisi tertutup menghadap ke tamu.  
5. Tunggulah beberapa saat, ketika tamu sedang membaca dan memilih pilihannya  
6. Bila kelihatannya tamu tersebut akau memerlukan waktu yang agak lama untuk memilih 

pilihannya, tinggalkanlah tamu tersebut dan sebelumnya katakan : "Excuse me sir/madam, 

I will return shortly to take your order".  
7. Sementara anda meninggalkan meja tamu, anda harus terus memberikan perhatian, kalau-

kalau tamu tersebut sudah siap dengan pilihannya.  
8. Setelah itu segera kembali ke meja tamu untuk mengambil pesanannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

Gb. 7.1 Memberikan Winelist kepada tamu 

 

7.2. MEMBANTU TAMU MEMILIH WINE 
 



 

 

 

 

Dalam kondisi tamu kelihatan kebingungan memilih pilihannya yang sesuai dengan makanan 

yang dipesan, atau tamu menghendaki informasi informasi khusus, petugas bar/restoran harus 

segera membantu tamu tersebut.  
Langkah-langkah yang harus dilakukan :  

1. Bila tamu ingin memilih pilihannya sendiri, jangan menganjurkan pilihan tertentu, namun 

tetap memberikan jawaban atas pertanyas pertanyaannya.  
2. Bila tamu menghendaki bantuan dalam memilib wine yang cocok dengan makanan yang 

dipesan, anda harus memperhatikan  
a. Perhatikan apakah tamu tersebut memiliki kesukaan-kesukaan khusus terhadap wine 

tertentu  
b. Bila tamu tersebut merupakan "repeat guest" tawarkan wine kesukaannya.  
c. Bila negara asal tamu diketahui, tawarkan wine yang diproduksi di negaranya bila 

ada.  
d. Bila tamu tersebut kelihatan senang mencoba produksi lokal, tawarkan produksi 

lokal.  
e. Usahakan menawarkan 2 atau 3 wine dari jernis yang berbeda dengan harga yang 

berbeda.  
f. Bila tamu tersebut sedang mengadakan perjamuan atau acara khusus, tawarkan 

wine/champagne yang lebih berkualitas.  
g. Bila tamu memesan berbagai macam makanan tawarkan wine-wine yang berbeda 

sesuai dengan jenis makanan yang dipesan.  
h. Pemilihan wine didasarkan atas makanan pokok (main course) yang dipesan.  
i. Perlu diperhatikan bahwa, white wine cocok dengan white meat serta fish, red wine 

cocok dengan red meat, sedangkan rose wine dan champagne cocok untuk semua jenis 

makanan. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Gb. 7.2 Membantu tamu memilih wine 
 
 

 



 

 

 

 

7.3. MENGAMBIL PESANAN WINE 
 

Maksud dari mengambil pesanan wine (takes order for wine) adalah agar dapat dicatat wine 

yang dipesan dan mengetahui kapan saat yang diinginkan oleh tamu untuk menghidangkan wine 

yang dipesan. 
 

Langkah-langkah yang harus dilakukan :  

1. Siapkan "order pad" rangkap tiga  
2. Setelah Anda memberikan waktu yang cukup kepada tamu untuk memilih pilihannya, 

datang ke meja tamu dan katakan : "May I take your order now sir/madam ?"  
3. Setelah tamu menentukan pilihannya, tuliskan pesanan tersebut de- ngan jelas, terutama 

tentang ukuran botol, nomor wine atau nama wine. serta bacakan kembali pesanan tersebut 

untuk menghindari kesalahan.  
4. Bila dalam wine list tertulis nama wine yang sama, tetapi "Vintage" nya berbeda, 

tanyakan kepada tamu vintage yang mana dipilih.  
5. Lengkapi bagian atas dari "order pad"seperti kolom tanggal, waiter name, table number 

dan lain-lainnya yang perlu dilengkapi.  
6. Tanyakan kepada tamu, bila wine tersebut hendak dihidangkan.  
7. Ambillah wine list apakah dari meja atau dari tamu yang menyodorkan kepada Anda.  
8. Ucapkanlah terimakasih atas pemesanan wine tersebut. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Gb. 7.3 Mengambil pesanan wine 
 

 

7.4. MENYIAPKAN WINE GLASS 
 

Agar dapat memberikan pelayanan terbaik, setelah tamu memesan wine, segera disiapkan dan 

dipasang gelas wine yang sesuai dengan wine yang dipesan. Bila gelas-gelas wine sudah dipasang 

dimeja, angkatlah gelas- gelas yang tidak diperlukan atau yang tidak sesuai. 
 

Langkah-langkah yang harus dilakukan :  



 

 

 

 

1. Bila beberapa wine glass sudah dipasang diatas meja: Bila tamu tidak memesan wine, 

angkatlah gelas-gelas wine tersebut. Gunakanlah tangan kanan dari sebelah kanan tamu. 

Peganglah bagian bawah gelas (by the stem) dan letakkan di atas tray. Bila gelas yang telah 

terpasang di meja sesuai dengan pesanan wine, tidak perlu penambahan atau penggantian 

gelas. Bila gelas yang terpasang tidak sesuai dengan wine yang dipesan, sesuaikan gelas 

tersebut dengan menggunakan tray.  
2. Bila wine glass belum terpasang diatas meja : Pasang dan lengkapilah wine glass dan gunakan 

tray untuk membawa glass tersebut ke meja tamu. Pada prinsipnya jumlah jenis gelas wine 

yang dipasang di atas meja tergantung pada jenis wine yang akan dihidangkan. 
 

Jangan sekali-kali menggunakan satu jenis gelas untuk menghidangkan beberapa jenis wine 

yang berbeda. 

Dibawah ini beberapa contoh penataan wine glass diatas meja makan tamu : 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Gb. 7.4. Bila hanya satu jenis wine yang akan dihidangkan Wine class  

diletakkan di kanan bawah dari water goblet (gelas air es) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gb. 7.5. Bila dua buah jenis wine yang akan dihidangkan. Wine glass No. 1 digunakan pertama, 

setelah selesai digunakan diangkat, dan wine glass No. 2 digunakan berikutnya. 
 

 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gb.7.6. Bila tiga buah jenis wine yang akan dihidangkan. 

Wine glass  

digunakan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Gb.7.7. Menyiapkan wine glass 
 
 

 

7.5. MENYIAPKAN / MEMBAWA WINE 
 

Wine yang dipesan oleh tamu harus disiapkan dan dibaw perlahan-lahan, lebih-lebih pada 

wine yang berisi endapan (sediment). Hindari sediment tersebut tercampur dengan.wine yang 

bersih. Demikian juga dengan sparkling wine, karena sparkling wine berisikan carbon dioxida 

(explosive liquid), yang bila dikocok atau digoyang bisa mengakibatkan meledak. secara 
 

Langkah-langkah yang harus dilakukan bila menyiapkan atau membawa wine :  

1. Bila membawa wine yang berisikan sediment : Wine sebaiknya diletakkan di wine basket yang 

telah dialas dengan napkin dengan mereknya menghadap keatas. Bila tidak memiliki wine 

basket, wine harus dibawa dari tempat penyimpanan ke meja tamu dengan sangat hati-hati 

untuk menghindari sediment tidak tercampur dengan wine.  



 

 

 

 

2. Bila membawa red wine tanpa sediment : Bisa dibawa dengan posisi berdiri (vertikal) 

diletakkan di atas tray bersama wine glass Bisa dibawa dengan posisi horisontal dengan 

menggunakan kedua tangan  
3. White, rose dan sparkling wine dibawa ke meja tamu dengan meng- gunakan wine cooler 

yang telah diisi es dan air es. Napkin yang telah dilipat diletakkan di atas wine cooler.  
4. Bila membawa sparkling wine, haruslah dengan hati-hati, hindari goyangan atau kocokan 

yang dapat memudahkan meledak pada saat membukanya. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Gb. 7.8 Menyiapkan/Membawa Wine 



 

 

 

 

7.6. MENDINGINKAN WINE 
 

White, rose dan sparkling wine sebaiknya dihidangkan dingin, karena pada kondisi demikian 

wine tersebut terasa sangat segar dan enak, White dan rose wine sebaiknya dihidangkan pada suhu 

7°-10°C, sedangkan sparkling wine pada suhu 4°-7°C. Bila wine-wine tersebut tidak dine akan 

diperlukan waktu antara 15 sampai 25 menit supaya menjadi dingin 
 

Langkah-langkah yang dilakukan :  

1. Siapkan wine cooler dan wine stand.  
2. Ambil wine di tempat penyimpanan (store)  
3. Letakkan wine di dalam wine cooler dengan posisi berdiri, bila botol wine berukuran kecil 

(half bottle) taruhlah napkin yang sudah dilipat- lipat diatas botol wine.  
4. Isi coller dengan ice cube secukupnya.  
5. Tuangkan air es, kira-kira 2/3 wine coller.  
6. Letakkan napkin yang telah dilipat diatas coller.  
7. Bawalah cooler dengan wine ke meja tamu dengan menggunakan diuner plate dan dialas 

dengan napkin sebagai alasnya, serta letakkan di sebelah kanan tamu (pemesan). Bila tersedia 

wine stand letakkan wine dan wine cooler diatas wine stand dan taruhlah didekat tamu 

(pemesan) dengan mereknya menghadap ke tamu (pemesan).  
8. Tunjukkan wine tersebut kepada tamu, dan bila telah disetujui tanyakan apakah sudah dapat 

dibuka.  
9. Letakkan kembali wine tersebut ke dalam cooler.  
10. Bila ingin mempercepat wine tersebut menjadi dingin putarlah wihe tersebut secara 

perlahan-lahan. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gb. 7.9. Mendinginkan wine 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

7.7. MENUNJUKKAN WINE YANG DIPESAN KEPADÁ TAMU 
 

Agar tamu merasa lebih yakin tentang wine yang dipesan, petugas perlu menunjukkan wine 

tersebut kepada tamu. 
 

Langkah-langkah yang harus dilakukan :  

1. Lipatlah napkin dan letakkan diatas tangan kiri.  
2. Tangan kanan memegang bagian atas botol dan bagian bawah botol letakkan pada tangan 

sebelah kiri.  
4. Bila wine di dalam wine basket, tunjukkan wine dengan wine basket dengan cara yang sama.  
5. Bila tamu tidak setuju atau menolak wine yang ditunjukkan, kembalikan wine tersebut ke 

service bar dan berikan kembali wine list kepada tamu untuk memilih wine yang lain.  
6. Setelah tamu menyetujui, tanyakan apakah wine sudah boleh dibuka.  
7. Letakkan kembali wine yang didinginkan tersebut didalam wine cooler. Bila red wine, 

letakkan diatas meja disebelah kanan tamu dan dialas dengan napkin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Gb. 7.10. Menunjukkan wine yang dipesan kepada tamu 
 

 

7.8. MEMBUKA NATURAL STILL WINE 
 

Dalam membuka wine diperlukan ketrampilan khusus karena semua wine harus dibuka :  

1) dengan hati-hati untuk menghindari goncangan- goncangan. 2) dengan efisien untuk 

mempercepat pelayanan. 3) dengan bersih dan rapi, untuk menghindari wine tumpah. 4) dengan 

menarik, untuk pelayanan dan penampilan yang menarik (showman ship). 
 

Langkah-langkah yang dilakukan :  

1. Siapkan napkin, paper napkin dan cork screw.  
2. Potong "foil" atau "cellulose cap" yang melapisi "cork", secara horizontal.  
3. Kemudian lanjutkan potong secara vertikal, tarik dan bersihkan "foil" tersebut.  
4. Taruhlah "foil" tersebut didalam kantong jaket Anda atau letakkan di atas trolley. Jangan 

letakkan di atas meja tamu.  
5. Bersihkan mulut botol dengan paper napkin dan bekas paper napkin diletakkan di atas 

trolley atau dimasukkan ke kantong jaket.  



 

 

 

 

6. Tekanlah cork dengan kedua ibu jari, untuk memudahkan mengangkatnya.  
7. Letakkan "the spiral worm" dari cork screw ditengah-tengah gabus penutup botol  
8. Pegang wine dengan tangan kiri dengan menggunakan napkin, dan putarlah cork screw.  
9. Kemudian tariklah cork screw dengan posisi sedemikian rupa  
10. Angkatlah gabus tanpa ada suara yang keras dengan menggunakan jari tangan kanan.  
11. Bauilah gabus tersebut untuk mengetahui apakah wine tersebut dalam kondisi baik.  

12. Lepaskan gabus dari cork screw. Gunakan tangan kiri yang telah berisikan paper napkin 

13. Letakkan gabus diatas meja tamu dengan alas paper napkin disebelah kanan tamu. 

14. Bersihkan mulut botol dengan paper napkin.  
15. Tanyakan kepada tamu, apakah wine sudah bisa dihidangkan 

 

 

7.9. MEMBUKA SPARKLING WINE. 
 

Membuka sparkling wine agak berbeda dengan natural still wine, karena gabus penutup botol 

sparkling wine diikat dengan kawat. Peralatan cork screw tidak diperlukan dalam membuka 

sparkling wine. Seperti halnya membuka natural still wine didalam membuka sparkling wine, 

"showman ship" sangat penting sekali. 
 

Langkah-langkah yang dilakukan :  

1. Letakkan botol wine didalam cooler agak miring dan label menghadap ke tamu. Tutup botol 

tidak menghadap ke tamu.  
2. Tutuplah tutup botol dengan napkin, dan peganglah tutup botol dan leher botol sedemikian 

rupa dengan menggunakan tangan kiri.  
3. Bersihkan aluminium foil pembungkus gabus.  
4. Longgarkan kawat pengikat gabus tutup botol dengan tangan kanan.  
5. Angkat dengan perlahan-lahan gabus penutup botol.  
6. Bauilah gabus penutup botol, untuk mengetahui apakah wine dalam kondisi baik.  
7. Berikan tamu untuk mengecek gabus tersebut dengan menggunakan paper napkin sebagai 

alas.  
8. Bersihkan mulut botol dengan paper napkin  
9. Tanyakan apakah wine sudah bisa dihidangkan. 

 

 

7.10. MENGHIDANGKAN WINE 
 

Setelah wine dibuka dan diijinkan untuk menghidangkan, langkah selanjutnya adalah 

menghidangkan wine. Prosedur penghidangan white, fose, red dan sparkling wine adalah sama. 

Langkah-langkah yang dilakukan :  

1. Lingkarilah leher botol sedemikian rupa dengan menggunakan napkin kemudian tuangkan 

sedikit wine ( 20z), ke gelas "host" dari sebelah kanan host untuk mendapatkan persetujuan.  
2. Berikan kesempatan untuk mencicipi dan mengetes wine tersebut.  
3. Bila "host" sudah setuju, hidangkan wine tersebut kepada tamu perempuan terlebih dahulu, 

dan tamu pria berikutnya.  
4. Angkatlah gabus dan paper napkin dan taruhlah didalam kantong jaket Anda.  
5. Sisa wine diletakkan didalam cooler (bila white atau rose atau sparkling wine), dan letakkan 

di atas meja (bila red wine)  



 

 

 

 

6. Tambahkan kembali wine-wine yang telah dinikmati oleh tamu.  
7. Bila wine tersebut telah habis dinikmati letakkanlah botol diatas meja tamu (bila red wine) 

dan letakkan dengan posisi terbalik didalam cooler (bila white, rose atau sparkling wine)  
8. Ucapkan terima kasih pada saat menuangkan tetesan terakhir.  

7.11. "DECANTING WINE" 
 

Yang dimaksud dengan "decanting" adalah suatu proses pemisahan wine (wine yang bening 

dan bersih) dengan endapan atau kotoran (sedim.ent) yang terdapat dalam wine. Wine yang 

memiliki sediment pada umumnya adalah older red wine. White wine dan rose wine tidak pernah 

memiliki sediment. Seperti penghidangan wine, "decanting" juga lebih menekankan sentuhan 

showman ship pada restoran maupun dinning room. 
 

Alat-alat yang diperlukan bila melakukan proses decanting:  

1. Candle and holder  
2. Decanter  
3. Wine basket.  
4. Underliner  
5. Extra wine glass, serta  
6. Paper napkin. 

 

Langkah-langkah yang dilakukan :  

1. Siapkan decanter, wine glass, candle holder dan candle, underliner, wine basket serta paper 

napkin.  
2. Siapkan wine yang dipesan tamu.  
3. Letakkan wine di dalam wine basket dan dialas dengan service napkin.  
4. Bawalah wine yang sudah diletakkan dalam wine basket tersebut dengan peralatan-peralatan 

lainnya di atas tray ke meja tamu atau ke trolley yang telah disiapkan disebelah kanan tamu 

(host)  
5. Tunjukkan kepada tamu (host) wine yang telah dipesan, untuk mendapatkan persetujuan.  
6. Tata dengan rapi wine yang terletak dalam wine basket beserta peralatan lainnya di atas 

meja tamu atau di atas trolley.  
7. Bukalah wine sesuai dengan prosedur membuka wine.  
8. Pegang wine dengan tangan kanan dan decanter dengan tangan kiri.  
9. Tuangkan sedikit wine secara perlahan-lahan kedalam decanter di atas candle, kemudian 

diputar-putar agar decanter menjadi bersih. Kosongkan decanter dengan menuangkan wine 

tersebut kedalam wine glass yang telah disiapkan.  
10. Selanjutnya tuangkan wine sedikit demi sedikit secara perlahan-lahan.  
11. Bila sudah kelihatan hanya sediment saja yang tertinggal dalam botol wine, hentikan 

menuangkannya.  
12. Bila mungkin biarkan wine yang berada di decanter sesaat. Letakkan wine dan botol wine 

yang telah kosong di sebelah kanan meja tamu atau di atas trolley. Pastikan labelnya 

menghadap ketamu (host).  
13. Angkatlah candle dan candle holder, extra wine glass, serta paper napkin, sehingga meja 

tamu  
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gb. 7.11. Cara melakukan Decanting Wine 
 

 

RANGKUMAN 
 

 

1. Prosedur penghidangan wine dimulai dari :  
a. Memberikan wine list dan menawarkan wine  
b. Membantu tamu memilih wine  
c. Mengambil pesanan wine  
d. Menyiapkan wine glass  
e. Menyiapkan/membawa wine  
f. Mendinginkan wine  
g. Menunjukkan wine yang dipesan kepada tamu  
h. Membuka wine  
i. Menghidangkan wine 

 

2. Bila tamu menghendaki bantuan dalam memilih wine yang cocok dengan makanan yang 

dipesan, hal-hal yang harus diperhatikan :  
a. Tanyakan apakah tamu tersebut memiliki kesukaan-kesukaan khusus terhadap wine 

tertentu.  
b. Bila tamu tersebut merupakan "repeat guest" tawarkan wine kesukaannya.  
c. Bila negara asal tamu diketahui tawarkan wine yang diproduksi di negaranya bila ada.  
d. Bila tamu tersebut kelihatannya senang mencoba produksi lokal, tawarkan produk 

lokal.  
e. Usahakan menawarkan 2 atau 3 wine dari jenis yang berbeda dengan harga yang 

berbeda.  
f. Bila tamu tersebut sedang mengadakan perjamuan atau acara khusus, tawarkan wine 

(champagne) yang lebih berkualitas  
g. Bila tamu memesan berbagai macam makanan tawarkan wine wine yang berbeda 

sesuai dengan jenis makanan yang dipesan.  



 

 

 

 

h. Pemilihan wine didasarkan atas makanan pokok (main course) yang dipesan.  
i. Pada prinsipnya white wine, cocok dengan white meat dan fish, red wine cocok dengan 

red meat, sedangkan rose wine dan champagne cocok untuk semua jenis makanan.  
3. Pesanan wine dari tamu dicatat pada order pad rangkap tiga. 

4. Jumlah jenis gelas wine yang dipasang diatas meja makan tamu, tergantung pada jenis wine 

yang dihidangkan. Satu jenis gelas tidak boleh digunakan beberapa kali untuk 

menghidangkan jenis wine yang berbeda. 

5. Membawa wine hendaknya dengan hati-hati, khususnya bila membawa wine yang memiliki 

sediment dan membawa sparkling wine. 

6. White wine dan rose wine sebaiknya dihidangkan pada temperatur 7°-10°, sedangkan 

sparkling wine pada suhu 4°-7°C 

7. Agar tamu merasa lebih yakin tentang wine yang dipesan, petugas perlu menunjukkan wine 

tersebut kepada tamu. 

8. Bila membuka wine diperlukan ketrampilan khusus, karena semua wine harus dibuka.  
 a). Dengan hati-hati untuk menghindari goncangan-goncangan  

b). Dengan efisien untuk mempercepat pelayanan  
c). Dengan bersih dan rapi untuk menghindari wine tumpah.  
d). Dengan menarik untuk pelayanan dan penampilan yang menarik (showman ship). 

9. Wine dihidangkan terlebih dahulu (paling pertama) kepada tamu perempuan (lady first). 

10. Decanting adalah proses pemisahan wine (wine yang bening dan bersih) dengan endapan 

(sediment) yang terdapat dalam wine. Wine yang memiliki sediment pada umumnya adalah 

older red wine. 

  
 
 
 

Anda telah selesai mempelajari pelajaran 6 ini.  

Agar lebih memahami dan untuk mengetahui seberapa jauh  

Anda telah memahami isi pokok bahasan tersebut, kerjakanlah soal latihan.  

Jangan melihat kunci jawaban sebelum selesai mengerjakan soal. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

SOAL LATIHAN 
 

PETUNJUK 
 

1. Jawablah soal-soal berikut dengan singkat dan jelas. 
 
2. Tulislah jawaban Anda pada lembar kertas jawaban. 

 
3. Jangan melihat kunci jawaban sebelum Anda menjawab soal. soal tersebut 

 
4. Setiap nomornya mendapat skor 10 

 

SOAL 
 

1. Sebutkan prosedur penghidangan wine! 
 
2. Bila tamu menghendaki bantuan dalam memilih wine yang cocok dengan makanan yang 

dipesan apa yang anda lakukan? 
 
4. Buatlah gambar penataan meja di restoran dengan pesanan 2 jenis wine yang dipesan oleh 

tamu! 
 
5. Sebutkan langkah-langkah yang dilakukan bila mendinginkan wine! 

 
6. Sebutkan langkah-langkah yang dilakukan bila menunjukkan wine yang dipesan oleh tamu! 

 
7. Dalam membuka wine diperlukan ketrampilan khusus, mengapa? 

 
8. Sebutkan langkah-langkah membuka Natural Still Wine! 

 
9. Sebutkan langkah-langkah menghidangkan wine! 

 
10. Apa yang dimaksud dengan "decanting"? 

 

  

 

Setelah selesai menjawab soal latihan, cocokkanlah jawaban Anda pada  

kunci jawaban di halaman berikutnya. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUNCI JAWABAN 
 



 

 

 

 

1. Prosedur penghidangan wine dimulai dari :  
a. Memberikan wine list dan menawarkan wine  
b. Membantu tamu memilih wine  
c. Mengambil pesanan wine  
d. Menyiapkan wine glass  
e. Menyiapkan/membawa wine  
f. Mendinginkan wine  
g. Menunjukkan wine yang dipesan kepada tamu  
h. Membuka wine  
i. Menghidangkan wine 

 

2. Bila tamu menghendaki bantuan dalam memilih wine yang cocok dengan makanan yang 

dipesan, hal-hal yang harus diperhatikan 
 

a. Tanyakan apakah tamu tersebut memiliki kesukaan-kesukaan khusus terhadap wine 

tertentu.  
b. Bila tamu tersebut merupakan "repeat guest" tawarkan wine kesukaannya.  
c. Bila negara asal tamu diketahui tawarkan wine yang diproduksi di negaranya bila ada.  
d. Bila tamu tersebut kelihatannya senang mencoba produksi lokal, tawarkan produk 

lokal.  
e. Usahakan menawarkan 2 atau 3 wine dari jenis yang berbeda dengan harga yang 

berbeda.  
f. Bila tamu tersebut sedang mengadakan perjamuan atau acara khusus, tawarkan wine 

(champagne) yang lebih berkualitas  
g. Bila tamu memesan berbagai macam makanan tawarkan wine wine yang berbeda 

sesuai dengan jenis makanan yang dipesan. 
 

h. Pemilihan wine didasarkan atas makanan pokok (main course) yang dipesan.  
i. Pada prinsipnya white wine, cocok dengan white meat dan fish, red wine cocok dengan 

red meat, sedangkan rose wine dan champagne cocok untuk semua jenis makanan. 

 

3. Langkah-langkah yang harus dilakukan : 
 

1. Siapkan "order pad" rangkap tiga  
2. Setelah Anda memberikan waktu yang cukup kepada tamu untuk memilih pilihannya, 

datang ke meja tamu dan katakan : "May I take your order now sir/madam ?"  
3. Setelah tamu menentukan pilihannya, tuliskan pesanan tersebut de- ngan jelas, terutama 

tentang ukuran botol, nomor wine atau nama wine. serta bacakan kembali pesanan 

tersebut untuk menghindari kesalahan.  
4. Bila dalam wine list tertulis nama wine yang sama, tetapi "Vintage" nya berbeda, 

tanyakan kepada tamu vintage yang mana dipilih.  
5. Lengkapi bagian atas dari "order pad"seperti kolom tanggal, waiter name, table 

number dan lain-lainnya yang perlu dilengkapi.  
6. Tanyakan kepada tamu, bila wine tersebut hendak dihidangkan.  
7. Ambillah wine list apakah dari meja atau dari tamu yang menyodorkan kepada Anda.  
8. Ucapkanlah terimakasih atas pemesanan wine tersebut. 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

4. Gambar penataan meja di restoran dengan pesanan dua jenis wine yang berbeda. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

5. Langkah-langkah yang dilakukan :  
1. Siapkan wine cooler dan wine stand.  
2. Ambil wine di tempat penyimpanan (store)  
3. Letakkan wine di dalam wine cooler dengan posisi berdiri, bila botol wine berukuran 

kecil (half bottle) taruhlah napkin yang sudah dilipat- lipat diatas botol wine.  
4. Isi coller dengan ice cube secukupnya.  
5. Tuangkan air es, kira-kira 2/3 wine coller.  
6. Letakkan napkin yang telah dilipat diatas coller.  
7. Bawalah cooler dengan wine ke meja tamu dengan menggunakan diuner plate dan dialas 

dengan napkin sebagai alasnya, serta letakkan di sebelah kanan tamu (pemesan). Bila 

tersedia wine stand letakkan wine dan wine cooler diatas wine stand dan taruhlah didekat 

tamu (pemesan) dengan mereknya menghadap ke tamu (pemesan). 
 

8. Tunjukkan wine tersebut kepada tamu, dan bila telah disetujui tanyakan apakah sudah 

dapat dibuka.  
9. Letakkan kembali wine tersebut ke dalam cooler.  
10. Bila ingin mempercepat wine tersebut menjadi dingin putarlah wihe tersebut secara 

perlahan-lahan. 
 
6. Langkah-langkah yang harus dilakukan : 
 

1. Lipatlah napkin dan letakkan diatas tangan kiri. 
 

2. Tangan kanan memegang bagian atas botol dan bagian bawah botol letakkan pada tangan 

sebelah kiri. 
 

4. Tunjukkan wine tersebut dari sebelah kanan tamu dan label menghadap ke tamu. 
 

5. Bila wine di dalam wine basket, tunjukkan wine dengan wine basket dengan cara yang 

sama. 
 



 

 

 

 

6. Bila tamu tidak setuju atau menolak wine yang ditunjukkan, kembalikan wine tersebut ke 

service bar dan berikan kembali wine list kepada tamu untuk memilih wine yang lain. 
 

7. Setelah tamu menyetujui, tanyakan apakah wine sudah boleh dibuka. 
 
7. Letakkan kembali wine yang didinginkan tersebut didalam wine cooler. Bila red wine, 

letakkan diatas meja disebelah kanan tamu dan dialas dengan napkin. 
 
8. Bila membuka wine diperlukan ketrampilan khusus, karena semua wine harus dibuka. loted 

alid  
a) Dengan hati-hati untuk menghindari goncangan-goncangan  
b) Dengan efisien untuk mempercepat pelayanan  
c) Dengan bersih dan rapi untuk menghindari wine tumpah.  
d) Dengan menarik untuk pelayanan dan penampilan yang menarik (showman ship). 

 
9. Langkah-langkah yang dilakukan :  

1. Siapkan napkin, paper napkin dan cork screw.  
2. Potong "foil" atau "cellulose cap" yang melapisi "cork", secara horizontal.  
3. Kemudian lanjutkan potong secara vertikal, tarik dan bersihkan "foil" tersebut.  
4. Taruhlah "foil" tersebut didalam kantong jaket Anda atau letakkan di atas trolley. Jangan 

letakkan di atas meja tamu.  
5. Bersihkan mulut botol dengan paper napkin dan bekas paper napkin diletakkan di atas 

trolley atau dimasukkan ke kantong jaket.  
6. Tekanlah cork dengan kedua ibu jari, untuk memudahkan mengangkatnya.  
7. Letakkan "the spiral worm" dari cork screw ditengah-tengah gabus penutup botol  
8. Pegang wine dengan tangan kiri dengan menggunakan napkin, dan putarlah cork screw.  
9. Kemudian tariklah cork screw dengan posisi sedemikian rupa  
10. Angkatlah gabus tanpa ada suara yang keras dengan menggunakan jari tangan kanan.  
11. Bauilah gabus tersebut untuk mengetahui apakah wine tersebut dalam kondisi baik. 



 

 

 

 

 
12. Lepaskan gabus dari cork screw. Gunakan tangan kiri yang telah berisikan paper napkin 

untuk memegang gabus.  
13. Letakkan gabus diatas meja tamu dengan alas paper napkin disebelah kanan tamu.  
14. Bersihkan mulut botol dengan paper napkin.  
15. Tanyakan kepada tamu, apakah wine sudah bisa dihidangkan 

 
10. Langkah-langkah yang dilakukan : 
 

1. Lingkarilah leher botol sedemikian rupa dengan menggunakan napkin kemudian tuangkan 

sedikit wine ( 20z), ke gelas "host" dari sebelah kanan host untuk mendapatkan persetujuan.  
2. Berikan kesempatan untuk mencicipi dan mengetes wine tersebut.  
3. Bila "host" sudah setuju, hidangkan wine tersebut kepada tamu perempuan terlebih 

dahulu, dan tamu pria berikutnya.  
4. Angkatlah gabus dan paper napkin dan taruhlah didalam kantong jaket Anda.  
5. Sisa wine diletakkan didalam cooler (bila white atau rose atau sparkling wine), dan 

letakkan di atas meja (bila red wine)  
6. Tambahkan kembali wine-wine yang telah dinikmati oleh tamu.  
7. Bila wine tersebut telah habis dinikmati letakkanlah botol diatas meja tamu (bila red wine) 

dan letakkan dengan posisi terbalik didalam cooler (bila white, rose atau sparkling wine)  
8. Ucapkan terima kasih pada saat menuangkan tetesan terakhir.  
9. Tawarkan apakah tamu tersebut ingin memesan wine yang lain lagi. 

 
11. Decanting adalah proses pemisahan wine (wine yang bening dan bersih) dengan endapan 

(sediment) yang terdapat dalam wine. Wine yang memiliki sediment pada umumnya adalah 

older red wine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BALIKAN 
 
 

 

1. PERHITUNGAN SKOR : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. SARAN YANG HENDAKNYA ANDA LAKUKAN 

: Bila total skor Anda sebagai berikut : 

 

> 80; Anda telah berhasil ! Pertahankan dan tingkatkan prestasi Anda. Bacalah buku-

buku lain pelajaran ini yang telah dianjurkan. 
 

60-80 ; Anda cukup berhasil! Untuk lebih meningkatkan prestasi Anda, Anda 

masih perlu mempelajarinya kem- bali dengan lebih seksama. 
 

< 60; Anda kurang berhasil menguasai dan memahami ma- teri yang disajikan. Anda 

harus lebih berusaha keras untuk mempelajarinya kembali. Cobalah baca 

kembali secara berulang-ulang, diskusikan kepada teman Anda dan 

tanyakan kepada dosen pengajar. 
 
 
 
 

 

Anda pasti berhasil ! 

 

 

Hitunglah skor nilai yang Anda peroleh dengan mengikuti petunjuk 

untuk menghitung skor nilai. Perhatikan balikan dan lakukan saran-

saran. 
 

 

TOTAL SKOR = (Jumlah soal - Jumlah salah) x 10 
 



 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 
 

1. Coombs H. James, 1965. Bar Service, Great Britain : Western Printing Services Ltd. 
 

2. Durkan Andrew, 1971. Vendange, A Study of Wine and Other Drinks, Great Britain : 

Edward A. Publisher Lid. 
 

3. Ford Gene, 1983. Wines, Brews & Spirit, USA : Wm. C. Brown Publisher. 
 

4. Grossman, Harold J, 1959. Practical Bar Management, New York : Ahrems Publishing 

Company, Inc. 
 

5. Katsigris Costas dan Poster Mary, 1983 Pouring For Profit, A Guide to Bar and Beverage 

Management, New York : John Willy & Son. 
 

6. Lastara, I Made, Bar and Beverages, BPLP Nusa Dua. 
 

7. Lipinski A. Robert and Lipinski A.Kathleen, 1989. Professional Guide to Alcoholic 

Beverage, USA: Van Nostrand Reinhold. 

 

8.  Murray Jennifer, 1991. Service Craft Wine Service Worksbook. London : The    

Macmillan Press Ltd. 


	Bar&minuman_ASTINA.pdf (p.1)
	PENGETAHUAN BAR DAN MINUMAN new.pdf (p.2-190)

