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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Ilmu pengetahuan selalu berkembang dan mengalami kemajuan yang 

sangat pesat, sesuai dengan perkembangan zaman dan perkembangan cara 

berpikir manusia. Bangsa Indonesia sebagai salah satu negara berkembang 

tidak akan bisa maju selama belum memperbaiki kualitas sumber daya 

manusia bangsa Indonesia. Kualitas hidup bangsa dapat meningkat jika 

ditunjang dengan sistem pendidikan yang baik. Dengan sistem pendidikan 

yang baik, memungkinkan masyarakat berpikir kritis, kreatif, dan produktif.  

Untuk mencapai bangsa yang cerdas, maka harus memiliki alat baca 

seperti modul yang baik. Apabila membaca sudah merupakan kebiasaan dan 

membudaya dalam masyarakat, maka jelas modul tidak dapat dipisahkan dari 

kehidupan sehari-hari dan merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi. 

Pada zaman sekarang, modul mempunyai fungsi sebagai salah satu sarana 

pendidikan. Modul itu sendiri merupakan sebuah buku lengkap yang berdiri 

sendiri dan terdiri atas suatu rangkaian kegiatan belajar yang disusun untuk 

membantu peserta didik mencapai sejumlah tujuan yang dirumuskan secara 

khusus dan jelas (S. Nasution, 2003 : 204). Modul merupakan alat atau sarana 

pembelajaran yang berisi materi, metode, dan cara mengevaluasi yang 

dirancang semenarik mungkin untuk mencapai kompetensi yang diharapkan.  

Penataan meja makan memerlukan kebersihan dan kehigenisan dalam 

peralatan yang digunakan, yaitu dengan cara polihing dan mise en place. 
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Menurut Wiwoho (2008) polishing dilakukan untuk menghilangkan kotoran 

atau debu yang menempel pada peralatan makan dan minum, agar bersih dan 

tidak menimbulkan penyakit. Tahapan dalam polishing, yaitu : 

1. Siapkan air panas dalam wadah. 

2. Letakkan peralatan yang akan dibersihkan, agar uap menempel. 

3. Lap menggunakan napkin bersih hingga semua peralatan bersih. 

Selain polishing adapula mise en place atau yang bisa disebut juga 

preparation adalah persiapan awal untuk pelayanan yang harus dikerjakan 

dimana sidestand telah dilengkapi dengan perlengkapan dan peralatan service 

yang dibutuhkan untuk menunjang kelancaran operasional kepada tamu yang 

datang. Peralatan yang digunakan sudah harus dalam keadaan bersih dan 

mengkilat, tidak ada sidik jari, dan siap untuk digunakan. Mise en place perlu 

dilakukan setiap waktu agar mempermudah kelancaran pekerjaan pramusaji 

saat restoran dalam keadaan sibuk. Tujuan dari mise en place untuk 

mempercepat pekerjaan, agar pekerjaan pramusaji lebih lancer dan teratur 

(Wiwoho, 2005). 

Disetiap negara memiliki tata cara makan yang berbeda-beda, akan tetapi 

menurut Bullied (2008), peralatan makan dapat dibagi menjadi beberapa 

bagian, yaitu : 
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1. Fork (garpu) : 

TABEL 1.1 

Macam-macam fork (garpu) 

No. Jenis Peralatan 

Makan 

Keterangan Gambar 

1. Dinner fork Dinner fork merupakan 

garpu standar yang sering di 

gunakan di rumah tangga 

dan digunakan sehari-hari. 

Garpu ini biasanya memiliki 

ukuran panjang sekitar 

18cm. Garpu ukuran 

Amerika berukuran 1,5cm 

lebih pendek dari ukuran 

garpu di negara lain. Garpu 

ini sangat ideal untuk 

menikmati berbagai pilihan 

makanan termasuk pasta, 

nasi, sayuran, dessert, salad 

dan makanan pembuka 

daging.  

 

 

2. Deli fork Deli fork memiliki dua gigi 

dan dibuat untuk 

mengambil irisan 

Prosciutto, ham tipis dan 

disajikan mentah. 

 

 

3. Fish fork Secara etika umumnya jenis 

garpu ini diletakkan dengan 

garpu lainnya diatas meja. 

Garpu ini memiliki satu gigi 

yang lebih luas dari yang 

lain. Hal tersebut membuat 

lebih  mudah untuk 

mengambil daging ikan dari 

tulang.  
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4. Fruit fork Fruit fork merupakan garpu 

buah yang digunakan di 

Eropa daripada di Amerika 

Serikat. Garpu ini 

merupakan garpu kecil yang 

dapat digunakan untuk 

memotong buah dengan 

potongan besar dan 

menusuk buah yang lebih 

kecil.  

 

 

5. Salah fork Garpu ini lebih panjang dan 

dirancang untuk menjadi 

pasangan sendok salad, 

sehingga dapat mencampur 

antara salad dan saus. 

Garpu salad memiliki 

panjang 15cm. 

  

6. Ice Cream fork Ice cream fork memiliki 

bentuk mangkuk dengan 

tiga gigi. Garpu ini 

digunakan untuk 

mengambil es krim dan 

memiliki fungsi yang sama 

dengan sendok es krim. 

  

7. Dessert fork Dessert Fork digunakan 

pada saat makan hidangan 

penutup. Garpu ini 

berukuran lebih kecil dari 

table fork dan fruit fork 

dengan panjang antara 

15cm dan 18cm. Garpu ini 

memiliki tiga gigi dan 

sangat cocok untuk makan 

kue, pie, serta makanan 

manis lainnya.  

 

 

 

 

Sumber: Olahan Data (2016) 
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2. Spoon (sendok) : 

TABEL 1.2 

Macam-macan spoon (sendok) 

No. Jenis Peralatan 

Makan 

Keterangan Gambar 

1. Dinner spoon Dinner spoon digunakan 

untuk makan sehari-hari. 

Peralatan makan ini 

biasanya digunakan untuk 

menikmati hidangan utama. 

 
 

2. Serving spoon Sendok ini berukuran lebih 

besar dari dinner spoon, 

berguna untuk 

memindahkan makanan 

yang berkuah dari satu 

tempat ketempat lainnya. 

 

 

3. Soup spoon Memiliki tangkai yang tidak 

terlalu panjang dan bentuk 

yang lebih bulat daripada 

sendok yang biasanya.  

 

 

4. Tea spoon Tea spoon digunakan untuk 

menikmati minuman panas 

seperti teh, kopi, susu, dan 

cokelat. 

 

5. Dessert spoon Peralatan ini berukuran 

lebih kecil dari dinner 

spoon dan digunakan untuk 

menikamati makanan 

pembuka atau appetizer dan 

makanan penutup atau 

dessert. 
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6. Ice Cream spoon Sendok ini memiliki bentuk 

bulat, cekung, datar dan ada 

yang berbentuk semacam 

sekop. Sendok es krim ini 

terbuat dari bahan stainless 

steel da nada yang terbuat 

dari kayu seperti ice cream 

stick. 

 
 

 

 

3. Knife (pisau) : 

TABEL 1.3 

Macam-macam knife (pisau) 

No. Jenis Peralatan 

Makan 

Keterangan Gambar 

1.  Caviar knife Pisau ini digunakan untuk 

mengoles dan meratakan 

caviar pada roti panggang. 

 

 

2. Pastry knife Pisau ini digunakan untuk 

memotong pastry diatas 

trolley (kereta dorong). 

 

 

3. Dessert knife Pisau ini digunakan untuk 

makan pada saat hidangan 

pembuka atau penutup.  

 

 

Sumber: Olahan Data (2016) 
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4. Fish knife Pisau ini digunakan pada 

saat makan hidangan ikan. 

Bagian tajam dari pisau ini 

tumpul dan memiliki ujung 

yang runcing. 

 

 

5. Dinner knife Pisau ini digunakan pada 

saat menyantap hidangan 

utama. 

 

 

6. Steak knife Pisau ini digunakan untuk 

hidangan makan seperti 

daging steak, sirloin dan T-

bone steak. 

 

 

 

 

4. Plate dan bowl (piring dan mangkuk) : 

TABEL 1.4 

Macam-macam plate dan bowl (piring dan mangkuk) 

No. Jenis Peralatan 

Makan 

Keterangan Gambar 

1. Dinner plate Dinner Plate terdiri dari 

dua macam, ada yang datar 

dan ada yang bentuknya 

cekung.  

 

 

Sumber: Olahan Data (2016) 
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2. Coupe plate Berbentuk rendah tetapi 

bagian atas piring 

melengkung. Coupe plate 

biasanya disebut juga piring 

bulan. 

 

 

3. Dessert plate Digunakan untuk 

menyajikan hidangan 

penutup. 

 

 

4. Soup plate Piring ini berukuran besar 

tetapi ditengah piring 

memiliki cekungan kecil 

yang biasanya digunakan 

untuk menyajikan pasta. 

  

5. Rice bowl Mangkuk nasi yang 

biasanya digunakan di 

chinese restaurant.  

 

 

6. Soup bowl Biasanya digunakan untuk 

menyajikan sup atau 

makanan berkuah lainnya.  

 

 

 

7. Consome dan 

saucer 

Mangkuk dengan handle 

atau pegangan, dilengkapi 

dengan tatakan. Biasanya 

digunakan untuk 

menyajikan sup kental 

dengan porsi kecil. 
 

 

 

Sumber: Olahan Data (2016) 
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5. Glass (gelas) : 

TABEL 1.5 

Macam-macam glass (gelas) 

No. Jenis Peralatan 

Makan 

Keterangan Gambar 

1. Old fashioned Unstem glass yang lebih 

pendek berukuran 7-10oz. 

Gelas ini biasanya 

digunakan untuk 

menyajikan minuman 

kerasdistilas (spirit) dengan 

es. 

 

 

2. High ball Unstem glass yang 

berukuran lebih tinggi 

untuk menyajikan spirit 

with mixer seperti whisky, 

coke, vodka tonic, gin tonic. 

 

 

3. Brandy snifter Untuk menyajikan spirit 

jenis brandy atau cognac 

dituangkan, agar aroma 

brandy tersebut tercium. 

 

 

4. Champagne 

glass 

Gelas untuk menyajikan 

champagne. 

 

5. Cocktail glass Gelas bertangkai (200ml), 

yang mempunyai mangkuk 

berbentuk kerucut. 

 

 

 

Sumber: Olahan Data (2016) 
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6. Linen 

TABEL 1.6 

Macam-macam linen 

No. Jenis Peralatan 

Makan 

Keterangan Gambar 

1. Molton (under 

cloth) 

Kain tebal lunak yang 

bersifat menyerap cairan. 

Molton ini dipasang diatas 

permukaan meja makan 

sebelum meja makan diberi 

taplak. Biasanya terbuat 

dari kain flannel atau bahan 

selimut. 

 

 

2. Table cloth Digunakan untuk menutupi 

meja agar terlihat rapi dan 

indah. Biasanya table cloth 

berwarna putih, sesuai 

dengan suasananya. Table 

cloth harus dipasang 

simetris, rapid an tidak 

bergelombang. 

 

 

3. Slip cloth Digunakan sebagai taplak 

meja penghias. Slip cloth 

biasanya dipasang sesuai 

dengan dekorasi ruangan. 

Slip cloth sebaiknya 

berwarna. Jika ada 

makanan yang jatuh diatas 

meja, maka slip cloth  yang 

akan kena kotoran 

sedangkan taplak meja 

tetap bersih sehingga yang 

perlu diganti hanyalah slip 

cloth saja. Selain itu 

kegunaan slip cloth untuk 

menutup taplak meja yang 

terkena kotoran. 

 

 Sumber: Olahan Data (2016) 
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Seperti yang diketahui, sekarang industri kuliner lebih tepatnya restoran 

telah berkembang dari waktu ke waktu. Menurut Ninemeier dan Hayes (2006) 

restoran merupakan suatu operasi layanan makanan yang mendatangkan 

keuntungan yang mana basis utamanya termasuk didalam adalah penjualan 

makanan dan minuman kepada individu dan tamu yang datang. Menurut 

Marsum (2005) macam-macam tipe restoran, yaitu : 

1. A’la Carte Restaurant 

Merupakan restoran yang mendapat izin penuh untuk menjual makanan 

lengkap dengan banyak variasi dimana tamu bebas memilih sendiri 

makanan yang mereka inginkan, dan masing – masing makanan tersebut 

sudah memiliki harga. 

2. Table D’hote Restaurant 

Merupakan suatu restoran yang menjual menu table d’hote, yaitu suatu 

susunan makanan yang lengkap (dari hidangan pembuka hingga hidangan 

penutup), dengan harga yang sudah dicantumkan. 

3. Coffee Shop 

Suatu tempat dimana tamu dapat membeli makanan dengan cepat dan 

dengan harga yang relatif murah.  

4. Cafetaria atau Café 

Sebuah restoran kecil yang mengutamakan penjualan kue, sandwich, kopi, 

teh, dan makanan ringan lainnya. 

5. Canteen 

Sebuah restoran yang biasanya terdapat di kantor, sekolah, tempat dimana 

pekerja atau pelajar bisa mendapatkan makanan. 
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6. Continental Restaurant 

Suatu restoran yang menitik beratkan hidangan continental dengan 

pelayanan yang mewah. 

7. Dining Room 

Suatu tempat makan yang biasanya terdapat pada hotel kecil, motel, atau 

inn dan lebih ekonomis dibandingkan tempat makan lainnya. 

8. Speciality Restaurant 

Restoran yang menjual makanan dan minuman sesuai dengan khas 

makanan yang dijual. Seperti contohnya masakan Cina, Jepang, dan Italia. 

Pelayanannya juga berdasarkan tata cara negara asal tersebut. 

9. Family Restaurant 

Suatu restoran sederhana yang menghidangkan makanan dan minuman 

dengan harga yang tidak mahal diperuntukan bagi keluarga maupun 

rombongan. 

10. Main Dining Room 

Suatu restoran yang terdapat pada hotel besar, dimana semua penyajian 

dan penyaji makanan mempunyai tatacara yang terikat dengan peraturan 

dan tamu yang hadir menggunakan pakaian formal. 

Macam-macam tipe restoran diatas juga mempunyai jenis pelayanannya 

masing-masing, dan disesuaikan dengan konsep restorannya, berikut adalah 

macam-macam tipe pelayanan di dunia Food and Beverage (Marsum, 2005), 

yaitu : 
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1. American Service 

Merupakan pelayanan dimana makanan sudah diporsikan, ditata dan sudah 

di hias dalam satu porsi untuk satu orang. Jenis pelayanan ini sudah 

banyak digunakan karena lebih praktis, menarik, dan lebih cepat. Jenis 

pelayanan ini dikenal dengan istilah Ready on the Plate atau Plate Service. 

Cara kerja dari American Service adalah tamu memesan pada pramusaji, 

dan pramusaji memesan kepada juru masak, lalu makanan diberikan pada 

tamu. 

2. Russian Service 

Merupakan pelayanan dimana setiap jenis makanan dan sausnya ditata dan 

dihias dalam piring besar dan terpisah, kemudian pramusaji menawarkan 

kepada tamu dan memberikan kepada tamu sesuai dengan porsinya. 

3. French Service 

Merupakan pelayanan dimana makanan yang dipesan oleh tamu dimasak 

didepan tamu yang memesan menggunakan meja yang dapat didorong dan 

sudah berisi peralatan untuk memasak (Gueridon Table), meja ini biasanya 

digunakan untuk memasak makanan dengan cara istiliah Flambe. 

Pelayanan ala Perancis ini adalah pelayanan yang mewah dan dipakai di 

restoran mewah pula. Jenis pelayanan ini biasanya digunakan pada Fine 

Dining Restaurant. 

4. English Service 

Pelayanan dimana setiap jenis makanan disajikan ditengah meja tamu, 

kemudian pramusaji menjelaskan makanan tersebut dan menyajikan diatas 

piring tamu satu per satu. 
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Pada hakikatnya menata meja makan merupakan seni, oleh karena itu 

harus di ciptakan suatu keindahan dan kerapihan. Tata meja (table set up) 

suatu restoran merupakan langkah awal persiapan suatu restoran. Ada tiga 

macam table setup (Marsum, 2005), yaitu : 

1. Basic Cover  

Penataan meja terdiri dari : 

a. Dinner knife 

b. Dinner fork 

c. Bread and Butter plate 

d. Bread and Butter knife 

e. Water goblet 

f. Napkin  

g. Table accessories (vas bunga, nomor meja, salt and pepper). 

2. A’la Carte Cover  

Penataan meja terdiri dari : 

a. Soup spoon 

b. Dinner knife 

c. Dinner fork 

d. Bread and Butter plate 

e. Bread and Butter knife 

f. Water goblet 

g. Napkin  

h. Table accessories (vas bunga, nomor meja, salt and pepper). 
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3. Elaborate Cover 

Penataan meja terdiri dari : 

a. Appetizer knife 

b. Soup spoon 

c. Dinner knife 

d. Dinner fork 

e. Appetizer fork 

f. Dessert fork 

g. Dessert spoon 

h. Bread and Butter plate 

i. Bread and Butter knife 

j. Water goblet 

k. Napkin  

l. Table accessories (vas bunga, nomor meja, salt and pepper). 

Sebuah restoran akan memiliki banyak menu yang tersedia untuk tamu 

yang datang, menurut Putra Suarthana (2002) menu dibedakan menjadi 

beberapa kategori, yaitu : 

1. A’la Carte Menu 

Susunan menu dimana setiap makanan yang dicantumkan pada daftar 

makanan tersebut disertai harga sendiri. 

Ciri-ciri A’la Carte menu :  

a. Mencantumkan daftar makanan selengkapnya yang disediakan oleh 

restoran tersebut. 
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b. Memberikan peluang yang besar untuk memilih makanan yang 

sesuai dengan selera tamu. 

c. Masing-masing makanan diberikan harga secara terpisah. 

d. Makanan akan dimasak bila dipesan, sehingga membutuhkan 

jangka waktu yang sedikit lebih lama hingga makanan siap 

disediakan. 

2. Table D’hote Menu 

Susunan hidangan lengkap dengan harga yang pasti. Untuk tetap 

menjaga kepuasan tamu, biasanya diberikan beberapa pilihan pada 

setiap kategori. Seperti contohnya makanan pembuka (appetizer) akan 

disediakan tiga pilihan makanan, sup (soup) akan disediakan tiga 

pilihan makanan, dan selanjutnya kategori lainnya. 

Menurut Marsum (2005), menu juga dapat dikelompokkan berdasarkan pada 

jenis hidangannya (meal), seperti : 

1. Breakfast menu  

Menu hidangan makan pagi dapat dikelompokkan seperti, buah-

buahan, hidangan telur, cereal, hidangan ikan, daging, roti, dan 

minuman.  

2. Continental breakfast 

a. Europian breakfast 

Menu hanya terdiri dari : 

1) Bread and Butter 

2) Preserves (Jam, Marmalade, Honey) 

3) Beverages (coffee or tea, juice) 
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b. English breakfast 

Menu English breakfast terdiri dari : 

1) Bread and Butter 

2) Preserves (Jam, Marmalade, Honey) 

3) Cereal atau porridges 

4) Fruits dan fruit juices 

5) Eggs  

6) Beverages (coffee or tea, juice) 

c. American breakfast 

Menu American breakfast disebut juga sebagai full breakfast atau 

makan pagi yang paling lengkap dan mengandung banyak kalori, 

menu tersebut terdiri dari : 

1) Bread and Butter 

2) Preserves (Jam, Marmalade, Honey) 

3) Cereal atau porridges 

4) Fruits dan fruit juices 

5) Eggs  

6) Fish atau meat 

7) Beverages (coffee or tea, juice) 

3. Luncheon menu 

Menu luncheon atau makan siang dapat berbentuk a’la carte atau table 

d’hote. Untuk menu table d’hote biasanya mencantumkan tiga sampai 

empat hidangan. 
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4. Tea time menu 

Merupakan menu selingan yang biasanya dilakukan diantara makan 

siang dengan makan malam. Dengan demikian, menu tea time hanya 

berupa makanan ringan. Contohnya : sandwich, kue kecil, buah-

buahan, coffee atau tea.  

5. Dinner menu 

Menu makan malam biasanya menyajikan hidangan yang lebih banyak 

dibandingkan menu makan siang. 

6. Banquet menu 

Merupakan suatu pesta perjamuan yang diadakan pada saat-saat 

tertentu, diluar pelaksanaan restoran regular. Beberapa hal yang harus 

diperhatikan dalam menyusun banquet menu : 

1) Makanan yang akan dihidangkan dalam jumlah banyak harus 

dipilih makanan yang dapat dioleh dan dihidangkan dengan cepat 

dan rapih. 

2) Hindari makanan yang membutuhkan hiasan yang banyak. 

7. Buffet menu 

Buffet menu atau biasa disebut dengan prasmanan adalah makanan 

yang ditata rapih diatas wadah besar dan diletakkan dimeja panjang. 

Tamu dapat memilih makanan sesuai dengan selera. Prasmanan 

biasanya digunakan untuk acara ulangtahun, pernikahan, dan lainnya. 

Buffet menu dibagi menjadi dua kelompok, yaitu : 
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1) Light buffet 

Makanan yang disediakan tidak mengandung kalori, jenis makan 

yang disediakan seperti hot/cold savories, hot sausages, canapés, 

sandwich, sweets, dan beverages. 

2) Full buffet 

Jenis makanan yang disediakan seperti cold dishes (salad), warm 

dishes (meat, fish, atau poultry), sayur-sayuran, sweets, dessert, 

dan baverages.  

Table setting atau table setup sering digunakan ketika ada acara makan 

yang bersifat formal atau special. Tidak seperti pada penyiapan meja di 

restoran pada umumnya, dalam table setting harus dipersiapkan banyak 

perlengkapan dengan standar tertentu seperti linen, cutleries, chinaware dan 

lain-lain. Biasanya jenis menu yang akan dihidangkan sudah ditentukan 

sebelumnya sehingga memudahkan waiter dalam menyiapkan perlengkapan 

apa yang diperlukan untuk melakukan table setting. Mengingat digunakan 

untuk acara formal dan special, Table setting harus dilakukan serapih dan 

sebaik mungkin. Jika di satu tempat ada menggunakan table setup maka table 

setup akan dibarengi dengan adanya table manner. Jika seseorang mampu 

menunjukkan sopan santun di meja makan, sebenarnya secara tidak langsung 

menunjukkan kualitas pergaulan, intelektualitas dan etika pergaulan 

seseorang.  

Etika makan tidak dibentuk secara tiba-tiba. Kualitas etika makan harus 

dilakukan sejak usia anak dan remaja. Dengan kebiasaan sehari-hari dengan 

melakukan etika makan yang baik maka merupakan proses pembelajaran yang 
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sangat baik. Bila etika makan dibentuk secara instan maka akan menghasilkan 

kualitas etika makan yang canggung dan tidak luwes. Bila seseorang diundang 

disebuah restoran terkenal atau jamuan makan malam resmi dengan meja 

makan yang sudah disetting sedemikian rupa harus mengikuti aturan etika 

makan yang baik. Maka jika mengenal table setup pasti akan mengenal dan 

mempelajari mengenai table manner. Beberapa kebiasaan yang diperbolehkan 

dan yang tidak diperbolehkan dalam tatacara makan mendasar, dalam table 

manner hal utama yang harus diperhatikan meliputi : 

1. Sikap duduk yang baik, posisi kursi diatur sedemikian rupa, agar tidak 

terlalu jauh dan tidak terlalu dekat dengan sisi meja. Posisi duduk yang 

baik tetap tegak dan tidak terlalu membungkuk saat menyantap makanan. 

Untuk posisi kaki, tidak boleh dilipat dan tidak diperbolehkan kaki satu 

menumpang pada kaki satunya lagi. 

2. Cara menggunakan napkin yang baik adalah saat sudah duduk, ambil 

napkin yang tersedia pada meja, buka lalu letakkan pada pangkuan. 

Napkin hanya dipergunakan untuk menyeka bibir saat diperlukan, 

mempergunakan bagian ujung dengan ditopang menggunakan jari tengah 

dan telunjuk. Setiap kali habis digunakan napkin harus selalu diletakkan 

pada pangkuan. Pada saat perjamuan makan sudah selesai, napkin tidak 

perlu dilipat rapih kembali, tapi tidak juga ditinggalkan dalam kondisi 

terlalu kusut. 

3. Cara berbicara di meja makan, hindari berbicara saat mulut dalam keadaan 

terisi makanan, hindari berbicara yang berlebihan menggunakan tangan 

apalagi berbicara dengan menggunakan alat makan, hindari berbicara 
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sambil menunjuk atau melihat kearah meja lain agar tidak terjadi salah 

paham, hindari memotong pembicaraan oranglain, dan hidarkan berbicara 

dengan suara yang terlalu keras atau terlalu lemah. 

4. Cara menggunakan alat makan, pada dasarnya alat makan dapat dibedakan 

antara lain spoon (sendok), fork (garpu), dan knife (pisau). 

a. Spoon (sendok) 

Alat makan ini digunakan untuk makanan yang mengandung cairan, 

terutama sup. Dan selain itu, makanan penutup biasanya juga 

menggunakan sendok.  

b. Fork (garpu) 

Digunakan untuk menusuk dan menyuapkan makanan kedalam mulut, 

apabila digunakan bersamaan dengan sendok atau pisau maka garpu 

digunakan pada sebelah kiri, ada satu jenis makanan yang 

menggunakan hanya garpu saja seperti Shrimp cocktail maka garpu 

akan digunakan disebelah kanan. 

c. Knife (pisau) 

Digunakan untuk memotong makanan dan bukan untuk menyuapkan 

makanan kedalam mulut. Menggunakan pisau harus disebelah kanan. 

5. Hal yang perlu dihindari saat di meja makan antara lain, bersendawa, 

bersin, batuk, berdecap saat makan, memasukan makanan terlalu banyak 

kedalam mulut. Menumpahkan cairan keatas meja, berbicara dalam 

keadaan mulut penuh terisi makanan.  

Table setup merupakan salah satu meteri yang diberikan kepada siswa dan 

siswi Sekolah Tinggi Pariwisata Pelita Harapan, dan beberapa materi tersebut 
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dapat dikembangkan, seperti dari negara mana dan peralatan yang dipakai 

disesuaikan dengan negara tersebut. Restoran di Indonesia sudah banyak 

memakai konsep dari negara-negara maju seperti Jepang, Cina, Perancis, dan 

negara maju lainnya.  

Masyarakat terkadang hanya melihat bahwa table setup hanya datang dari 

Eropa, jarang yang mengetahui table setup dari negara maju lainnya. Negara 

Jepang mempunyai keunikan yang lebih dibandingkan negara lainnya, dari 

cara penataan meja makan, cara menyantap makanan, sikap duduk, masyrakat 

Jepang mempunyai keunikan dan sejarang yang menarik. Begitu pula dengan 

Negara Brazil, keunikannya memakai peralatan makan dan hiasan di meja 

makan yang ceria dan berwarna juga menarik perhatian banyak orang. Tidak 

hanya itu saja, melainkan Negara India yang jarang disebut oleh orang 

mempunyai penataan meja makan dan cara makan yang menarik. Oleh karena 

itu, mengulas lebih lanjut mengenai tata cara makan dan penataan meja makan 

di Negara Brazil, India, Jepang, dan Perancis menjadi pilihan untuk dibuat 

dalam modul. Modul ini peruntukkan bagi siswa dan siswi SMK Perhotelan 

kelas duabelas di daerah Tangerang, karena siswa dan siswi SMK Perhotelan 

kelas duabelas baru akan mendapatkan materi table setup. 

B. Tujuan Pembuatan Modul 

Tujuan dari pembuatan modul Table Set of Brazil, Jepang, India, Prancis 

adalah :  

1. Memberikan pengetahuan lebih mengenai penataan meja makan dan cara 

makan dari Negara Brazil, India, Jepang, dan Prancis. 
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2. Menjadi panduan agar dapat mempraktikkan tatacara makan pada saat 

berkunjung ke restoran yang mempunyai tema Negara Brazil, Jepang, 

India, dan Prancis. 

 

 

 




