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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Etiket makan adalah aturan yang harus dilakukan saat bersantap bersama 

di meja makan (Nisrina, 2018). Etiket makan diperkenalkan pertama kali oleh 

bangsa Eropa dan berkembang di istana kerajaan. Kerajaan Perancis yang 

dipimpin oleh Raja Louis XIV, merupakan kerajaan yang sangat terkenal dan 

sering mengadakan jamuan makan baik untuk dirinya sendiri maupun untuk 

menghormati orang-orang berpangkat atau tamu undangan kerajaan (Fadhli, 

2018).  

Setiap negara di dunia memiliki etiket makan yang berbeda-beda 

dikarenakan adanya perbedaan kebudayaan. Berikut merupakan contoh kasus 

di dalam sejarah yang menunjukkan perbedaan etiket makan antara negara 

timur dan negara barat: 

1. Adolf Hitler mengadakan perjamuan makan ala barat dan dihadiri oleh 

seorang diplomat dari Tiongkok. Sebelum mulai makan, diplomat dari 

Tiongkok tersebut menyeka pisau dan garpunya dengan serbet makan yang 

disediakan. Diplomat dari Tiongkok tersebut tidak menyadari bahwa 

perilaku tersebut sangat tidak sopan, karena seolah-olah memberi teguran 

bahwa pisau dan garpu yang disediakan memiliki kondisi yang kotor. 

Hitler yang melihat hal tersebut segera memberi perintah untuk mengganti 

seluruh peralatan makan yang telah disediakan untuk para tamunya, 
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sehingga membuat diplomat Tiongkok tersebut malu dan merasa tidak 

enak terhadap Hitler (Dessiani, 2015). 

2. Li Hongzhang (1823-1901, seorang jenderal Tiongkok pada masa dinasti 

Qing akhir) yang menjadi bahan tertawaan ketika mengunjungi Jerman 

dalam misi diplomatik. Li Hongzhang menerima undangan perjamuan 

makan Pangeran Otto von Bismarck (1815-1898, seorang  Perdana 

Menteri Kerajaan Prussia (Kerajaan Jerman)). Pada saat perjamuan makan 

berlangsung, Jendral Li Hongzhang yang tidak mengerti etiket makan ala 

Barat meminum semangkuk air yang disediakan untuk mencuci tangan. 

Pangeran Bismarck yang melihat hal tersebut akhirnya ikut meminum 

mangkuk air tersebut agar jendral Li Hongzhang tidak merasa malu. 

Melihat keadaan tersebut, seluruh pejabat militer yang mengikuti 

perjamuan makan terpaksa meminum mangkuk air tersebut sambil 

menahan tawa (Dessiani, 2015). 

Contoh kedua kasus diatas, menunjukkan betapa pentingnya 

mengetahui etiket makan di berbagai negara sebelum menimbulkan 

kesalahpahaman atau menyinggung tuan rumah dari negara tersebut 

(Rahmadani, 2018). 

Berawal dari latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk membuat 

buku mengenai etiket makan di enam negara yaitu Indonesia, Cina, Jepang, 

Korea Selatan, Perancis dan Inggris. Menurut bentuknya, buku adalah 

kumpulan halaman atau lembar tulis yang dicetak, dihimpun menjadi satu 

serta memiliki bentuk tertentu. Menurut fungsinya, buku merupakan alat 



 

3 
 

penghubung kebudayaan dalam bentuk hasil tulisan, cetakan yang terkumpul 

menjadi satu atau beberapa bagian (Triharto, 2015) 

Berikut beberapa penjelasan singkat mengenai masing-masing negara 

tersebut: 

1. Indonesia 

Indonesia memiliki 34 provinsi yang masing-masing mempunyai 

bahasa dan tradisi nya masing-masing. Tradisi makan adalah salah satu 

ciri khas dari masing-masing daerah di Indonesia. Walaupun nama 

tradisi makan yang dimiliki oleh masing-masing daerah berbeda-beda, 

namun makna yang terkandung dari tradisi tersebut adalah kebersamaan 

dan kekeluargaan (Souisa, 2017) 

Budaya makan di Indonesia tidak mewajibkan orang untuk duduk 

di kursi dan meja pada saat makan karena biasanya restoran tradisional 

di Indonesia menyediakan tempat untuk lesehan (duduk di lantai). Alat 

makan yang digunakan adalah sendok, garpu dan juga tangan. Hampir 

seluruh daerah di Indonesia akan memakan hidangan yang disajikan 

dengan menggunakan tangan di restoran tradisional (Visser, 2018). 

2. Cina 

Negara Cina terkenal memiliki tata krama yang sangat ketat di 

meja makan. Karena di Cina, seseorang yang lebih muda tidak boleh 

mulai makan sebelum seluruh anggota keluarga apalagi orang yang 

lebih tua telah duduk dan mulai makan. Di Cina, orang akan makan 

dengan cepat karena orang Cina memiliki prinsip bahwa waktu adalah 

uang (Li, 2016).  
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Nasi akan disajikan di sebuah mangkuk kecil dan dimakan 

dengan menggunakan sumpit. Pada saat makan mangkuk nasi akan 

diangkat dengan menggunakan tangan dan sumpit digunakan untuk 

mendorong nasi menuju mulut. Selain sumpit, alat makan yang dipakai 

berupa sendok yang digunakan untuk menikmati hidangan yang 

berkuah atau minuman berkuah. Orang Cina masih mempertahankan 

tradisi dan etiket makan nya hingga sekarang karena para orang tua 

akan mengajari anak-anaknya mengenai etiket makan secara turun 

temurun (Visser, 2018). 

3. Jepang 

Masyarakat Jepang mempunyai budaya makan atau pola makan 

yang masih sangat dijaga oleh masyarakat Jepang hingga saat ini. 

Masing-masing daerah memiliki ciri khas nya masing-masing, mulai 

dari bumbu-bumbu, bahan-bahan masakan, peralatan hingga tata cara 

dan kebiasaan makan yang sangat dipertahankan oleh masyarakat 

Jepang. Orang-orang Jepang biasa makan dengan tempo lambat karena 

mereka diajari untuk menikmati setiap makanan dan karena otak 

memerlukan waktu selama 20 menit untuk menimbulkan rasa kenyang.  

Orang Jepang makan dengan menggunakan sumpit dan mangkok. 

Penggunaan sendok sangat jarang bahkan hampir tidak digunakan di 

Jepang karena walaupun terdapat makanan yang sulit diambil, orang 

Jepang tetap akan mengambil makanan tersebut dengan menggunakan 

sumpit. Hidangan yang berkuah pun dinikmati dengan cara menyeruput 

secara langsung dari sisi mangkuk (Rahmadani, 2018) 
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4. Korea Selatan 

Masakan Korea Selatan memiliki karakteristik keharmonisan 

antara rasa, warna, aroma serta suhu. Hal ini terlihat pada saat hidangan 

disajikan di atas meja, hidangan utama dan makanan pedamping akan 

diatur sedemikian rupa berdasarkan keharmonisan hidangan. Cara 

pengaturan hidangan ini disebut dengan bansang-charim yaitu terdiri 

dari nasi, sup, kimchi dan saus harus disusun di depan setiap 

pengunjung di meja. Lalu, hidangan utama harus tetap panas dan 

diletakkan di tengah meja untuk dimakan secara bersama-sama. 

Makanan pedamping yang disebut dengan banchan akan diatur di atas 

meja dengan berbagai warna (H. Chung, Yang, Shin & K. Chung, 

2016).  

Alat makan yang terdapat di atas meja adalah sumpit yang terbuat 

dari logam atau stainless steel yang memiliki bentuk pipih serta sendok 

panjang yang digunakan untuk menyantap hidangan berkuah dan nasi. 

Sejarah sumpit ini berawal dari penggunaan sumpit yang berbahan 

perak pada zaman Kerajaan di Korea Selatan. Alasan penggunaan 

sumpit berbahan perak ini adalah karena perak akan berubah warna 

menjadi hitam apabila terdapat racun di makanan tersebut, sehingga 

dapat menggagalkan rencana pembunuhan terhadap Raja (Wang, 2015).  

5. Perancis 

Restoran di Perancis pertama kali disebut dengan “ruang makan 

umum”, yang berarti restoran yang dibuka untuk umum. Pada tahun 

1782, seorang pria bernama Beauvilliers mendirikan ruang makan 
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umum dengan nama Grand Taverne De Londres. Namun Grand 

Taverne De Londres bukanlah restoran yang pertama kali ada di 

Perancis. Restoran pertama di Perancis diciptakan oleh Boulanger yang 

menjual hidangan berupa sup. Sup yang dijual ini dipercaya memiliki 

khasiat dapat menyembuhkan berbagai penyakit (Walker, 2011).  

Dalam etiket makan Perancis terdapat beberapa kepercayaan 

seperti menyajikan roti dengan terbalik di atas meja akan menarik 

perhatian setan dan mendatangkan nasib buruk. Lalu apabila 

menumpahkan garam di atas meja juga akan mendatangkan nasib buruk 

bagi yang melakukannya. Dan juga apabila pada saat melakukan toast, 

tidak menatap mata orang lain yang sedang memegang gelas, maka 

dipercaya nasib buruk akan muncul (Intan, Handayani & Wardiani, 

2016).  

6. Inggris 

Orang Inggris dikenal sangat menyukai teh. Sehingga negara 

Inggris memiliki tradisi minum teh yang dilakukan pada sore hari yang 

dikenal dengan sebutan afternoon tea. Pada saat afternoon tea, teh akan 

disajikan bersama dengan camilan-camilan kecil, seperti sandwich, 

scones, kue kering dan cakes yang disusun di sebuah nampan yang 

berlapis tinggi atau three tier (Pertiwi, 2014).  

Tradisi afternoon tea ini dilakukan sebagai ajang bertemu dan 

bersosialisasi. Selain itu juga menjadi selingan mengisi perut di antara 

jam makan siang dan makan malam. Sesuai dengan namanya, afternoon 

tea dilakukan setiap menjelang sore yaitu sekitar pukul 4 sore. Seiring 
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perkembangan zaman, tradisi afternoon tea berkembang menjadi sangat 

berkelas dan modern pada awal abad 19 (Wijaya, 2019). 

Target pembaca buku ini adalah mahasiswa Fakultas Pariwisata dan 

orang-orang yang memiliki ketertarikan terhadap budaya makan Indonesia 

serta etiket makan yang dimiliki oleh negara lain yang tercantum 

informasinya di dalam buku ini. Buku ini bertujuan untuk memberikan 

informasi mengenai etiket makan di negara Indonesia, Cina, Jepang, Korea 

Selatan, Perancis dan Inggris. Minimnya jumlah buku yang membahas etiket 

makan beberapa negara juga melatarbelakangi tim penulis untuk membuat 

buku ini. Buku akan dilengkapi ilustrasi-ilustrasi bewarna untuk menambah 

keindahan buku.  

 

B.   Tujuan Pembuatan Buku    

Tujuan dari pembuatan buku ini adalah sebagai berikut. 

1. Memberikan informasi mengenai etiket makan berdasarkan budaya makan 

negara Indonesia, Cina, Jepang, Korea Selatan, Perancis dan Inggris. 

2. Dapat dijadikan sebagai buku acuan untuk mata kuliah etiket dan protokol 

dalam Program Studi Pengelolaan Perhotelan Universitas Pelita Harapan. 

 

 

 

 

 

 


