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KATA PENGANTAR 

 

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur kehadapan Tuhan Yang maha 
Kuasa, maka penulisan Modul Praktik, ini dapat diselesaikan.  Pada kesempatan 
ini perkenankanlah tim penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar- besarnya 
kepada Ir. Ever N Slat, MT selaku Direktur Politeknik Negeri Manado yang telah 
memberikan kesempatan kepada tim penulis menyelesaikan modul ini.  Ucapan 
yang sama juga ditujukan kepada Wakil Direktur Bidang Akademik Dra. Maryke 
Alelo, MBA yang juga telah memberikan kesempatan yang sama bagi kami dosen 
di jurusan pariwisata untuk mengembangkan berbagai bahan ajar termasuk modul 
praktik.  

Penyusunan  modul praktik ini dimaksudkan sebagai salah satu pegangan 
bagi Mahasiswa dan Dosen pengajar mata kuliah Tata Hidang 3 di Jurusan 
Pariwisata, disamping belum tersedianya bahan ajar yang memadai untuk mata 
kuliah ini, serta kurangnya bahan ajar ataupun literatur untuk mata kuliah  ini 
yang tersedia di Perpustakaan Politeknik Negeri Manado.  

Materi bahan ajar ini terdiri dari 10 topik yang meliputi :Topik 1 Bar, 
Topik 2 Beverages, Topik 3 Non Alcohol Beverages, Topik 4 Minuman 
Campuran, Topik 5 BEER, Topik 6 Wines, Topik 7 Liquor, Topik 8 Liqueur dan 
Topik 9 Bar Service.  Modul praktik ini disusun dengan maksud agar tujuan 
pembelajaran dapat tercapai sehingga akan meningkatkan pengetahuan dan 
kompetensi di bidang Bar.  

Akhirnya modul ajar ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu 
kritik dan saran serta masukan sangat diharapkan oleh tim penyusun untuk 
perbaikan dikemudian hari.  Semoga modul praktik ini bermanfaat bagi 
mahasiswa, dosen  dan pihak-pihak lainnya yang ingin untuk mempelajari serta 
mendalami lebih jauh.  Terima kasih.       
           
   

 
 

     Manado,   Desember 2018   
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PETA KEDUDUKAN MODUL 

Kedudukan modul ini lebih mengarah ke fungsi dan kegunaan modul, 

dengan melihat ketercapaian penguasaan materi sebelumnya. Pemahaman 

terhadap proses pembelajaran meteri sebelumnya. Sebelum mempelajari isi modul 

ini mahasiswa diharapkan sudah menguasai materi-materi praktik tentang Waiter.        
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DESKRIPSI MODUL 

 

A. Standart Kompetensi 

Setelah mempelajari keseluruhan isi modul ini mahasiswa diharapkan 

mampu menjelaskan dan mempraktikan dasar-dasar penyelenggaraan di Bar.  

B. Deskripsi 

Modul ini dihadirkan untuk menjadi satu pegangan bagi Mahasiswa dan 

Dosen di Jurusan Pariwisata, disamping belum tersedianya bahan ajar yang 

memadai untuk mata kuliah ini, serta kurangnya bahan ajar ataupun literatur untuk 

mata kuliah ini Praktik Bar yang tersedia di Perpustakaan. Politeknik Negeri 

Manado.  

Materi bahan ajar ini terdiri dari 9 topik yang meliputi : Topik 1 Bar, Topik 

2 Beverages, Topik 3 Non Alcohol Beverages, Topik 4 Minuman Campuran, 

Topik 5 BEER, Topik 6 Wines, Topik 7 Liquor, Topik 8 Liqueur dan Topik 9 Bar 

Service. 

Modul pembelajaran ini termuat sistematis konsep dasar teoritik dan praktik 

dengan prosentasi besaran praktik hampir 65%, lebih banyak kedalam prakti 

sedangkan 35% sisanya adalah teoritik. Materi modul ini terkait sangat terkait 

dengan Rencana Pengajaran Semester (RPS) serta sinergi dengan bahan ajar 

lainnya yang akan diberikan dalam perkuliahan. 

C. Waktu Belajar 

Proses pembelajaran dalam modul ini ditempuh selama 16 kali tatap muka 

diluar waktu test /ujian (ujian tengah semester dan ujian akhir semester) 

D. Prasyarat 

Untuk mempelajari modul ini diharapkan mahasiswa telah lulus mata kuliah 

Dasar Waiter. 

 

E. Petunjuk Penggunaan Modul 

1. Bagi mahasiswa: 

Petunjuk penggunaan modul bagi mahasiswa: 

iv 
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a. Modul praktik ini hendaknya dipelajari sesuai urutan kegiatan 

pembelajaran yang telah disusun secara sekuensial dimana setelah 

mempelajari materi pembelajaran, praktik mengerjakan soal 

latihan. 

b. Modul disusun secara sistematis  mengikuti tata urutan pencapaian 

kompetensi yang dinginkan sehigga harus dipelajari secara 

sistematis, artinya unit berikutnya hanya dapat dipelajari setelah 

unit pembelajaran sebelumnya telah dipahami dengan baik. 

c. Modul ini sebaiknya dipelajari secara berkelompok, agar diperoleh 

hasil yang lebih optimal.  

2.  Bagi dosen, tutor dan fasilitator pembelajaran 

Modul praktik ini perlu dibaca dengan cermat dengan memberikan 

perhatian khusus pada hal-hal berikut ini: 

a. Ketersediaan  perlengkapan, seperti sarana/prasarana/ fasilitas yang 

harus dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan praktis,  minimal 

tersedianya bermacam-macam minuman beralkohol dan tidak 

beralkoho serta perlatan Bar. 

b. Modul ini perlu dipahami terlebih dahulu tujuan pembelajaran dan 

kompetensi yang harus dicapai, sebelum digunakan. 

 

F.  Tujuan Akhir 

Diharapkan setelah mempelajari modul pembelajaran ini, mahasiswa akan 

memiliki kompetensi yang diharapkan dengan ketercapaian aspek:  

1.  Kognitif : memahami secara analitis, kritis dan sintesis aplikasi 

sebagai calon pekerja hotel, khususnya di bagian Bar. 

2.  Afektif : bersikap etis, dalam profesional dalam bekerja, menjunjung 

nilai-nilai hotelier. 

3.  Psikomotorik : menempuh seluruh prosedur pembelajaran serta 

trampil dalam mengimplementasikan pegetahuan dan ketrampilan yg 

diperoleh. 
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G. Cek Penguasaan Standar Kompetensi. 

Apabila peserta didik telah menguasai standar kompetensi/ kompetensi 

dasar yang akan dicapai seperti yang ada dalam modul praktik ini, maka peserta 

didik akan bisa meminta untuk diujikan kompetensi sebagai seorang Bartender. 
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OBJECTIVE MATA KULIAH  

 

Pada akhir pembelajaran mahasiswa dapat: 

 Menjelaskan tentang Bar 

 Menjelaskan Beverages 

 Membedakan Alcohol /Non Alcohol Beverages  

 Mampu meracik minuman campuran 

 Menjelaskan beer dan manfaatnya 

 Menghidangkan Wine  

 Menjelaskan prosedur penyimpanan wine  

 Menjelaskan Liquor dan Liqueur. 

 Mengoperasionalkan penyelenggaraan di Bar 
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TOPIK 1 

BAR 
A. Sejarah Bar 

Banyak sekali versi yang menjelaskan tentang asal mulanya bar.”BAR IS 

A COUNTER AT WHICH FOOD OR SPECIALLY ALCHOHOLIC 

BEVERAGES ARE SERVED”(Webster’s third New International Dictionary, 

1967 hal.174, kol. 1, baris 47). Bandingkan definisi di atas dengan ungkapan 

sebagai berikut : “Barrier is something that obstruct, hinders or prevent 

passage,progress or action.” 

Dalam buku – buku terbitan amerika disebutkan bahwa Bar berasal dari 

Amerika utara. Di Inggris, menyatakan bahwa Bar berasal dari bahasa Inggris 

“barre”.kata ini diperkenalkan pertama kali oleh Shakespeare pada tahun 1592. 

barre di sini atau barrier didefinisikan sebagai sekat penghalang atau meja 

darimana minuman dan makanan dihidangkan kepada tamu baik dirumah 

penginapan,hotel,kedai kopi, atau stsiun kereta api. Dengan membandingkan 

kedua pengertian tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa “BAR” adalah 

counter di mana minuman, terutama yang mengandung alcohol 

dihidangkan,sedangkan counter merupakan pembatas dari penjual dan pembeli. 

B. Definisi Bar dan Pengertian Bar 

Definisi Bar berdasarkan Kep. Menparpostel No.104/PW.304/MPPT-91 : 

“Bar adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup dan kegiatannya 

menghidangkan minuman keras atau minuman lainnya untuk umum di tempat 

usahanya”. Dengan demikian, maka pengertian Bar, adalah : “suatu counter untuk 

menjual dan menghidangkan  minuman berkadar alcohol, atau yang tidak 

berkadar alcohol (soft drink), di dalamnya tersedia tempat untuk mengkonsumsi 

minuman tersebut berikut pelayanan dengan tujuan untuk mendapatkan 

keuntungan”. 

C. Fungsi Bar 

Fungsi bar adalah : 

a. Sebagai salah satu unsure pelengkap fasilitas hotel. 
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b. Sebagai salah satu sumber pemasukan hotel (keuntungan). 

c. Sebagai salah satu usaha di luar usaha hotel. 

Pada saat ini terlihat adanya suatu kecenderungan yang makin meningkat 

dalam hal penjualan makanan dan minuman ditengah masyarkat dengan 

berdirinya restoran, café, serta Bar Discotique, yang mampu melebihi penjualan 

kamar dihotel. Hal ini disebabkan karena meningkatnya pemikiran golongan 

tertentu dalam masyarkat ke arah kehidupan yang serba praktis, kalau pada 

mulanya pesta – pesta di adakan dirumah – rumah, maka kini beralih ke tempat – 

tempat umum, seperti pesta pernikahan, pesta mencari dana, ulang tahun dan lain 

sebagainya. Dan hal itu memang sangat praktis, dengan menyerahkan sejumlah 

uang, orang sudah tidak pusing memikirkan segala macam persiapan, 

perbelanjaan, yang bertugas memasak, dan sebagainya tapi yang punya pesta 

hamya tinggal menentukan keinginan bentuk pestanya. 

Sebenarnya jikalau suatu bar dikelola dengan baik akan mendatangkan 

keuntungan yang tidak sedikit, karena perlu diketahui bahwa biaya produksi untuk 

minumsn (beverage cost) jauh lebih rendah dibandingkan dengan biaya makanan 

(food cost). Jikalau dibuat suatu perkiraan, adalah bahwa biaya minuman itu 

berkisar antara 20 % sampai dengan 30 % harga pokoknya, sedang biaya produksi 

makanan berkisar antara 30 % sampai dengan 50 %. 

Dewasa ini penjualan minuman sebagaimana dalam pengertian Bar juga 

semakin marak dan menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat, 

sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan usaha Pub, Karaoke serta 

Discotique, walaupun disatu sisi ada usaha pemerintah untuk membatasi 

penjualan tersebut. 

Jenis – Jenis Bar dan Klasifikasinya 

1. PUB BAR  

Suatu Bar yang menyediakan minuman alkohol, serta bukan alkohol, disamping 

itu tersedia Music Life ( tamu menikmati musik secara langsung) serta tersedia 

juga Dance floor. 
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2. DISCOTIQUE BAR 

Suatu bar yang menyediakan alcoholic dan no n alcoholic drink, juga tersedia 

snacks/ makanan kecil, terdapat floor dance dengan diiringi music tape control / 

music jockey. 

3. PUBLIK BAR KHUSUS 

Menyediakan segala jenis minuman alcohol dan non alcohol : 

a. Cocktail Bar : 

Dilengkapi dengan background music dan show serta dance floor. 

b. Night Club : 

Sama seperti Cocktail Bar ditambah tersedianya Ladies Escourt. 

4. SERVICE BAR  

 Bar yang khusus melayani tamu di luar counter bar (Restaurant, Room service 

dan lain – lain). 

5. BANQUET BAR  

Bar yang biasanya disebut Portable Bar Yaitu yang dapat dipindah – pindahkan ke 

tempat tamu beradadi dalam melayani tamu tersebut. Counter yang diberi roda 

dan biasa digunakan pada party. 

Jenis – Jenis Bar di Hotel 

Jenis – jenis Bar cukup banyak macam dan ragamnya, dan secara garis besar Bar 

di hotel dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) : 

1. PUBLIC BAR 

Pada saat ini istilah Public Bar lebih dikenal oleh umum dengan sebutan 

PUB BAR, dan sesuai dengan namanya, bar ini terbuka untuk umum. Para tamu 

langsung dapat memesan minuman melalui bartender atau melalui Bar Waiter/ 

Waitress dan mengkonsumsinya di bar tersebut, sambil menikmati alunan life 

music dan kenikmatan ini bisa ditambahkan dengan adanya dance floor. 

Pengertian Publik Bar ini sering menjadi gambaran yang semakin luas, 

dihubungkan menurut lokasi dan jenis minuman yang dihidangkan di dalamnya. 

Yang jelas bahwa Publik Bar adalah suat ubar dimana minuman dibuat/ 
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dipersiapkan dan dihidangkan kepada tamu diruangan bar itu juga. Bar yang 

semacam ini biasanya mempunyai bar counter. Disebelah luar counter tersebut 

terdapat STOOLS (kursi Bar yang tinggi). Biasanya stool ini bisa berputar 

sehingga memberi kebebasan bergerak dan santai bagi setiap orang yang duduk. 

Di stools tersebut para tamu dapat duduk – duduk menghadap ke counter 

berhadapan langsung dengan bartender atau memutar kursinya sambil masih 

duduk untuk menghadap ke music show yang sedang beraksi. Di samping itu 

tamu dapat juga duduk – duduk santai di kursi sofa yang tersedia di ruangan bar 

itu juga ataupun halnya dengan dilayani oleh waiter/ waitress. Sesuai dengan 

kegunaan dan suasananya, meja dan kursi yang tersedia adalah bentuk sofa, agar 

orang yang duduk dapat merasa lebih santai. Meja – meja seperti  ini biasanya 

disebut COCKTAIL TABLE. 

2. SERVICE BAR 

Service Bar adalah bar yang berfungsi melayani pesanan – pesanan tamu, 

baik tamu di dalam kamar atau di restoran. Para tamu tidak dapat berhubungan 

langsung dengan bartender tetapi melalui perantara yaitu restoran atau room 

service waiter/ waitress. Counternya tidak mempunyai stools, karena memang 

tidak membutuhkannya, biasanya hanya berupa loket, dimana restoran atau room 

service waiter/waitress memesan dan mendapatkan minuman. Jadi pesanan tamu 

tersebut dilaksanakan melalui pramusaji. Lokasi service bar biasanya berada/ 

berlokasi yang berdekatan dengan bagian pengolahan makanan, terutama 

berdekatan dengan room service dan restoran. 

3. DISPENCE BAR 

Dispence bar terkadang diistilahkan dengan Portable Bar, karena dapat 

dipindah – pindahkan atau dibongkar – pasang.  Arti sebenarnya dispence adalah 

tempat penyaluran atau pemrosesan minuman campuran dengan segala 

perlengkapan serta peralatan yang ada / diperlukan untuk itu, yang dalam 

pengertian ini adalah sebagai working bench suatu Bar namun dalam ini tidak 

selengkap working bench (metal) yang dimaksud. 

Dispence Bar ini adalah bar yang berfungsi melayani pesanan – pesanan 

tamu di tempat party, baik didalam hotel maupun di luar hotel (out side catering). 
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Ada yang berupa counter yang diberi roda, ada juga yang hanya dibuat susunan 

meja hingga menjadikan suatu counter. Dispence Bar hanya digunakan bila ada 

suatu banquet (function/pesta) tertentu. Bar tidak memerlukan stools dan para 

tamu dapat meminta minuman langsung ke bar atau dilayani oleh banquet waiter, 

karena pelaksanaan acara ini biasanya diatur oleh banquet, dan teknis pelayanan 

yang biasanya juga dibarengi dengan penyajian sejenis savories, canapé, dan lain 

sebagainya.  

D. Macam – Macam Bar 

Ada beberapa tempat berbeda yang fungsi atau tujuan utamanya adalah 

menjual minuman beralkohol berikut adalah beberapa macam – macam bar yang 

ada : 

1) Tavern 

Istilah untuk sebuah model kuno yang masih dipergunakan untuk sebuah 

perusahaan/ tempat yang menyajikan minuman beralkohol; biasanya di tempat 

kediaman atau daerah lingkungan industri. 

2)  Night Club 

Sebuah tempat baik yang ada diluar maupun di dalam hotel yang diorganisasikan 

secara komersiil, dimana disajikan minuman beralkohol dan juga makanan, makan 

malam dengan pelayanan prima, dekorasi mewah,diiringi musik/ hiburan lain 

yang disediakan bagi para tamu yang ingin menikmati kehidupan malam. 

3) Pool Side Bar 

Bar mini yang berlokasi di area kolam renang, disediakan bagi para pengunjung 

kolam renang, yang menyajikan makanan kecil (snack dan sandwich) serta 

minuman ringan, seperti soft drink, beer, kopi, teh, susu dan juga bermacam – 

macam ice cream. Tidak menjual minuman berkadar alkohol tinggi. 

4) Expresso Bar  

Bar ini juga terdapat di pelabuhan – pelabuhan udara dan laut, yang menjual 

berbagai macam minuman. Disini justru yang ditekankan adalah penjualan kopi 

dan ice cream. 
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5) Restoran dan Bar  

Biasanya terdapat di kota – kota besar; bentuk dan situasinya seperti sebuah 

restoran; peralatannya lebih lengkap dan mewah. Ada piano dan bas gitar untuk 

mengiringi tamu yang makan dan minum. Persediaan minuman lengkap terutama 

wine dan champagne. 

6) American Bar 

Bentuknya sedikit lebih kecil daripada restoran dan bar. Segala macam minuman 

tersedia; biasanya banyak dikunjungi oleh orang – orang asing atau para turis 

yang sedang melakukan perjalanan keliling dunia. Didalam bar ini ada tempat 

berdansa (dancing stage) 

7) Main Bar 

Bar utama dengan tempat tersendiri; biasanya ruangan tertutup; dilayani oleh 

petugas bar sendiri (bar waiter/waitress) atau kadang – kadang oleh bartender. 

Petugas dapat berdialog secara langsung dan akrab dengan para tamu. Bar seperti 

ini merupakan tempat informasi atau sales information secara langsung. Tamu 

dapat menikmati minuman secara rileks karena tempat dan penerangannya sengaja 

dibuat redup romantis sambil menikmati musik. 

8) Cocktail Lounge 

Kadang – kadang disebut juga Lounge Bar. Pada umumnya tempatnya luas 

memanjang. Lingkungannya lebih nyaman daripada bar biasa. Tamu – tamu 

dilayani petugas bar, seperti bar waiter, bar waitress dan kadang – kadang 

bartender sendiri. Segala sesuatunya hamper sama dengan Main Bar. 

9) Portable Bar 

Bar ini sangat praktis karena dapat dipindah – pindah terutama untuk garden 

party, room cocktail party, barbeque, outside catering, maupun cocktail party 

untuk acara state banquet (jamuan makan resmi kenegaraan);dilayani oleh satu 

atau dua orang bartender yang dibantu oleh waiter room service untuk 

menghidangkan minuman. 
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10) Home Bar atau Private bar 

Bar yang terdapat dirumah orang – orang kaya. Minumannya pada umumnya 

disiapkan dan dibuat oleh tuan rumah atau oleh tamu sendiri. Biasanya minuman 

yang tersedia tidak selengkap di bar. 

E. Pelayanan Bar 

Seorang tamu tidak hanya mengharapkan memperoleh minuman saja bila datang 

ke bar, bisa karena ingin melepaskan lelah atau karena keinginan mendapat 

suasana yang lebih akrab. Oleh karena itu diharapkan sambutan yang hangat 

menyenangkan, senyum yang ceria percakapan yang menarik, humor yang hangat 

dan menyehatkan dan lain – lain. Dari setiap petugas yang ada di bar tersebut. 

Untuk menjadi seorang petugas bar yang professional dan baik diprlukan kriteria 

atau syarat tertentu antara lain : 

a) Memiliki kepribadian yang baik 

Kepribadian yang menyangkut berbagai aspek kehidupan, adalah sesuatu yang 

hidup, tidak dilatih kemudian dikembangkan serta harus dijaga dan dipelihara agar 

jangan sampai menjadi suatu kebiasaan yang jelek ataupun buruk. 

 Memiliki kemampuan rasa percaya diri. 

 Sopan santun dan tingkah laku yang baik. 

 Lembut dan ramah – tamah serta memilik toleransi. 

 Beradab, tahu adapt serta memiliki emosi yang stabil. 

 Sikap hormat yang menarik dan menyenangkan. 

 Sifat dan sikap bersahabat dan mau menerima kritik. 

 Mempunyai inisiatif, cerdik dan banyak akal. 

 Memiliki minat terhadap pekerjaan dan menghargai waktu. 

 Dapat bekerja sendiri tanpa pengawasan. 

 Mempunyai kemauan untuk menyelesaikan persoalan dengan baik dan 

penuh kesabaran. 

b) Personal appearance yang menarik dan menyenangkan 
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Penampilan yang baik dan menarik, sangat diperlukan sebagai petugas di 

Bar. Harus mampu untuk menimbulkan suatu kesan yang baik, yang akan 

membuat tamu tersebut akan datang kembali, juga antara lain ditimbulkan oleh : 

 Pakaian atau uniform yang bersih dan rapi, baik kemeja dan celana, dasi, 

atau rok blouse bagi wanita. 

 Kuku tangan harus pendek dan rapi. 

 Sepatu dan kaos kaki yang bersih dan tidak bau. 

 Wajah dan rambut yang rapi, make up secukupnya 

 Sikap yang tegas, tetapi tidak ragu dan tidak kaku. 

 Tidak merokok atau mengunyah sesuatu/ permen karet dan mengisi 

mulut dengan sesuatu, terutama sewaktu berbicara, dan lain – lain. 

c) Memiliki Kemampuan Dalam Melaksanakan Tugasnya 

Kepribadin dan penampilan menarik (personal appearance) tidaklah 

lengkap, karena di dalam bidang ini juga sangat diperlukan kemampuan 

pengetahuan bar, selain bartender yang memang sudah teruji kemampuannya 

dalam hal minuman, juga semua yang berkecimpung dalam bidang bar, juga harus 

memilik pengetahuan dasar tentang minuman, jenisnya, aromanya, dan 

sebagainya sehingga kalau ada tamu atau pengunjung bingung melakukan pilihan 

atau memang belum tahu rasa suatu jenis dari minuman yang dilihat dimenu, 

seorang waiter/ waitress harus mampu memberikan gambaran tentang minuman 

tersebut. Bagi seseorang yang bertugas di bar, harus memiliki : 

 Kemampuan mengenal jenis – jenis minuman. 

 Kemampuan mengingat semua jenis minuman yang tersedia. 

 Kemampuan tehnis penyajian minuman, bila bartender terlupa 

kelengkapan penyajiannya dia dapat melengkapi sendiri. 

 Kemampuan menuangkan minuman. 

 Kemampuan berkomunikasi (bahasa asing) 

 Kemampuan melakukan suggestion atau membuat pengunjung tertarik 

pada sajian yang diajukannya. 

 Kemampuan menghadapi tamu mabuk dan sebagainya. 
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F. Pengaturan tata ruang Bar 

Lokasi sebuah bar harus strategis, dengan ruangan yang cukup untuk 

menampung beberapa set meja dan kursi yng comfortable, dilengkapi dengan 

dekorasi yang bagus serta sejuknya AC sentral. Bar biasanya memiliki penerangan 

yang remang – remang dengan musik pengiring, video atau kadang – kadang juga 

karoke untuk menambah romantisnya suasana. 

Di bagian depan, sepanjang counter terdapat kursi –kursi tinggi yang dapat 

berputar untuk santai, tempat duduk bagi para tamu yang menghendaki 

berkomunikasi langsung dengan bartender.  Di belakang, counter terdapat gang 

tempat bartender bekerja. Di dalamnya terdapat pula bar well (sumuran) tempat 

menyimpan minuman dan berbagai keperluan lain. Seperti sirup dan jeruk nipis 

serta yang lainnya. Juga terdapat wash basin kecil tempat mencuci alat – alat 

kotor, termasuk gelas. 

Perlu diingat juga bahwa ruangan tempat bartender bekerja dibelakang 

counter harus representatif, maksudnya cukup luas, cukup untuk simpang – siur 

dua orang bartender yang tengah sibuk bekerja tanpa harus bertabrakan. Bagian 

depan jangan terlalu rendah agar bartender dapat dengan mudah menjangkau es 

batu, mixing glass atau alat –alat yang lain.  Di belakang bartender pada arah 

tembok dipasang rak yang berisi aneka minuman botol (bar display). Semua jenis 

minuman liqueur dan liquor dari berbagai jenis dan merek dagang disusun dengan 

rapi dan disebelahnya terdapat rak tempat menyimpan gelas –gelas bersih 

beraneka ragam, semuanya berfungsi sebagai pajangan atau display, disamping 

juga untuk melayani tamu. 

Cooler  machine terletak di area bartender, digunakan untuk menyimpan 

minuman yang perlu didinginkan. Refrigerator cukup untuk menyimpan beberapa 

jenis white wine, champagne, beer dan macam – macam soft drink sebagai 

cadangan apabila ada pesanan tamu. Ruangan bar yang akan diuraikan di sini 

adalah wujud fisik dari suatu model public bar. 

1. COUNTER AREA 

Ruangan yang terletak di dalam area counter di mana bartender bekerja.yaitu 

membuat dan mempersiapkan melayani semua permintaan minuman baik tamu 
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langsung dari bar stool maupun oleh bar captain atau bar waiter/ss. Diruangann ini 

terletak minuman – minuman dan alat – alat kerja dari bartender. 

2. HALL / GUEST AREA 

Ruangan atau tempat tamu duduk santai dengan cahaya lampu yang tidak terlalu 

kuat (sedikit remang – remang). Dan di ruangan ini terletak meja, kursi, sofa, 

stoll, dan dancing floor, serta pemain musik. Para tamu yang duduk di sini 

dilayani oleh waiter / waitress. 

3. CASHIER DESK 

Ruangan dimana cashier membuat membuat check / bill dan menerima atas 

pembayaran yang dilakukan oleh tamu langsung atau melalui waiter / waitress 

serta melakukan tugas – tugas yang lain. Cashier desk bisa berada di sekitar bar 

counter atau berada di hall, dan biasanya terletak didekat pintu keluat. 

4. SIDE BOARD ATAU SIDE STAND 

Di beberapa bar, biasanya terdapat juga side – board ataupun side stand, yaitu 

suatu rak berupa almari kecil yang dipergunakan untuk menyimpan / menaruh alat  

- alat yang diperlukan untuk pelaksanaan service di bar misalnya : astrays, 

beverage/ drink list, tent card, paper, napkin, coaster, dan lain sebagainya. 

5. MODEL BAR COUNTER 

Banyak model atau type bar counter dan tergantung dari selera pemilik pada 

waktu pembuatanya, ada yang antik ada yang biasa saja dan ada yang lurus 

sebagaimana meja biasa dan hanya lebih tinggi, lurus seperti huruf I, ada yang 

belokan seperti huruf L, juga ada yang berbentuk huruf S atau berbentuk setengah 

lingkaran. Selain itu biasanya setiap Bar mempunyai ruangan tambahan guna 

peletakan persediaan minuman terutama soft drink, yaitu Bar store room. 

Selain wujud fisk dari suatu model public bar ada juga perlatan lain yang 

fungsinya sama dan di perlukan material dan furniture  untuk lay out sebuah bar 

adalah sebagai berikut : 

1) Bar counter 

2) Working bench 

3) bar stool 
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4) The back bar 

5) Shelves 

6) Wash up dan draining board 

7) Cash register 

8) Devans/ booth/ chari dan table 

9) Air conditioning dan ventilation 

Tujuan dan kegunaan lay out bar adalah untuk menciptakan suasana kerja yang 

nyaman, praktis dan efektif, agar para tamu dapat menikmati minuman dengan 

santai, rileks, sambil mendengarkan musik atau alunan suara para penyanyi yang 

merdu. 

Ukuran meja kursi di bar pada umumnya : 

Tinggi kursi stool adalah   75 cm dari lantai. 

Kursi – kursi bar : 

 Lebar tempat duduk  42 cm. 

 Tinggi tempat duduk  38 cm dari lantai. 

 Panjang tempat duduk  40 cm. 

 Tinggi meja bar   62 cm. 

 Garis tengah meja bar  72 cm. 

Counter : 

 Tinggi counter dalam  90 cm. 

 Tinggi counter luar  114 cm. 

 Tinggi rak display  106 cm. 

 Lebar ruangan / space  180 – 200 cm. 

 Panjang ruangan / space  +/_ 6 meter 

(ruangan di belakang counter) 

G. Alat – Alat Untuk Bar 

Di samping membutuhkan bermacam – macam gelas, bartender juga 

membutuhkan banyak perlengkapan lain demi kelancaran kerjanya. Sebagian alat 

bersifat permanent, sebagian lain harus dapat dipindah – pindahkan. 
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Gambar 1. Contoh Perlatan Bar 

Penyediaan bar equipment, supplies, dan lay out harus sesuai dengan 

kebutuhan dan aturan penggunaannya. Jika suatu alat digunakan untuk berbagai 

macam keperluan tidaklah pada tempatnya. Selain mutu, penampilannya pun 

menjadi kurang bai, disamping tidak efektif. Dekorasi dari peralatan tersebut 

memang diperlukan untuk menghias dan menambah semaraknya penampilan, 

walau tetap tidak boleh berlebihan. 

Berikut adalah beberapa bar utensils dan kegunaannya : 

1) Shaker set 

Alat untuk mengocok minuman campuran yang  terdiri dari tiga bagian, yaitu 

bagian atas atau kepala sebagai penutup, bagian leher sebagai penyaring, dan 

bagian badan shaker sebagai pengocok. 

2) Long bar spoon 
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 Sendok panjang untuk men-stir atau mengaduk minuman campuran, yang kadang 

– kadang juga digunakan sebagai alat menakar. 

3) Cocktail strainer 

Alat penyaring es supaya tidak terbawa ke dalam gelas sewaktu minuman / 

cocktail dituangkan ke dalam gelas. 

4) Electric blender 

Alat pengocok minuman yang dijalankan dengan listrik. 

5) Cork screw 

Alat untuk membuka tutup botol yang terbuat dari gabus, misalnya botol anggur. 

Alat ini ada beberapa macam tipe. 

6) Cutting board 

Alat untuk memotong buah – buahan, orange, lemon, dan lain sebagainya. Ada 

yang terbuat dari kayu dan ada pula yang terbuat dari plastik. 

7) Can opener 

Alat untuk membuka kaleng misalnya kaleng juice, cream, milk, dan lain 

sebagainya. 

8) Bootle opener 

Alat untuk membuka tutup botol minuman yang terbuat dari kaleng, seperti bir, 

coca cola, soda, fanta, tonik, sprite, dan sebagainya. 

9) Bar knife 

Pisau untuk memotong orange, lemon, maupun buah – buahan lainnyauntuk 

garnish/ penghias minuman. 

10) Brandy heater 

Alat untuk memanaskan gelas brandy atau irish coffee. 

11)  Ice tong’s (jepitan es batu) 

Jepitan untuk mengambil ice cube (es batu kecil) dengan cara menjepitnya. 

12) Ice scoop (serok es batu) 
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Alat untuk mengambil ice cube dalam jumlah yang banyak. 

13) Jigger cup 

Alat pengukur atau sebagai takaran dalam membuat minuman campuran terbuat 

dari logam maupun dari gelas dengan ukuran volume 1 ounce dan 1 ½ ounce. 

14) Mixing glass 

Gelas besar yang digunakan untuk membuat minuman campuran tanpa juice, 

syrup, atau cream (cukup diaduk saja). 

15) Orange squeezer 

Alat ini digunakan untuk memeras lemon, lime, orange, dan lain sebagainya. 

16) Funnel (corong) 

Digunakan untuk memindahkan bahan cair ke tempat lain agar tidak tumpah. 

17) Ice picker 

Alat pemecah es untuk membuat crack ice. 

18) Ice hammer ( palu es) 

Alat pemecah bongkahan es. 

19) Brush 

Sikat untuk mencuci gelas panjang dan botol. 

20) Ice shaver 

Untuk menghancurkan es batu agar bentuknya menjadi kecil – kecil teratur. 

21) Champagne buck (wine cooler) 

Semacam ember logam kecil dengan telinga di kanan – kiri untuk mendinginkan 

champagne dan anggur / white wine yang dipasang di dekat meja tamu. 

22) Wine cooler stand 

Tempat menaruh champagne buck/ wine cooler. 

23) Ice Bucket 
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Semacam ember logam, dengan ukuran sedikit lebih kecil daripada champagne 

buck, sebagai tempat es batu, umumnya bagian bawahnya dilengkapi dengan 

saringan. 

24) A  Patent Cork Screw Puller 

Alat pembuka botol yang tutupnya dari gabus, dipasang secara permanen. 

25) Egg Beater 

Pengocok telur  

26) Glass Ware 

Glass ware adalah alat – alat bar yang terbuat dari bahan gelas, sebagai berikuti : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Contoh gelas yang dipakai di Bar 

 Stem glass (gelas - gelas berkaki) 

1. Liqueur glass : untuk menyajikan liqueurs/cordial. 
2. Straight whisky glass : untuk menyajikan whisky tanpa campuran. 
3. Pousse café glass : untuk menyajikan pousse café. 
4. sherry glass : untuk menyajikan sherry. 
5. Cocktail glass : untuk menyajikan cocktail. 
6. Champagne glass : untuk menyajikan champagne. 
7. Sour glass : untuk menyajikan whisky sour. 
8. Goblet glass : untuk menyajikan air es. 
9. White wine glass : untuk menyajikan anggur putih. 
10. Red wine glass : untuk menyajikan anggur merah. 
11. Brandy snifer/Brandy balloon : untuk menyajikan brandy atau 

cognag. 
12. Fizz glass : untuk menyajikan gin fizz. 
13. Parfait glass : untuk menyajikan eskrim dengan potongan buah – 

buahan. 
14. Pilsner glass : untuk menyajikan bir. 
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15. Beer goblet glass : untuk menyajikan bir. 
16. Martini glass : untuk menyajikan martini. 

 

 Tumbler glass (gelas tak berkaki) 

1. Old fashioned glass : unutk menyajikan aneka minuman on the 
rocks. 

2. High ball glass : untuk menyajikan bermacam – macam minuman 
highballs. 

3. Collins glass : untuk menyajikan minuman Collins atau long drink. 
4. Zombie glass : untuk menyajikan zombie. 
5. Juice glass : untuk menyajikan juice. 
6. Beer mug : untuk menyajikan bir. 
7. Egg nog glass : untuk menyajikan egg nog. 
8. Carafe : untuk menyajikan house wine (anggur eceran). 
9. Punch bowl and cup : untuk menyajikan fruit punch. 
10. All purpose glass : gelas multi guna. 
11. line glass : untuk menyajikan whisky. 

 

27) Bar Supplies 

Perlengkapan lain yang menunjang operasional bar adalah bar supplies. Bar 

supplies sangat penting untuk membuat minuman campuran (mixed drink). 

Bar supplies terdiri dari : 

a. Groceries and Perishable items, yang terdiri dari : 

1. Granulated sugar 
2. Sugar cube 
3. Cinnamon 
4. Paprika powder 
5. Salt 
6. Nutmeg 
7. Tabasco sauce 
8. Fresh fruit 
9. Maraschino cherries 
10. Small cocktail olive 
11. Small cocktail onions 
12. Mint leaves 
13. Fresh eggs 
14. Milk and cream 
15. Fresh lime 

b. Sundries. Bar supplies yang termasuk golongan sundries : 

1. Straws/Flexible straw : sedotan yang dapat dilipat ujungnya yang biasanya 
digunakan untuk minuman long drink. 
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2. Muddler : alat pengaduk yang terbuat dari bahan plastik atau kayu yang 
halus biasanya berinisial hotel atau bar setempat. 

3. Coaster / glass underliner : tatakan gelas yang berinisial atau bergambar 
hotel atau bar tersebut, semacam bentuk promosi;terbuat dari bahan kertas 
atau plastik. 

4. Tooth picks (tusuk gigi) : selain berfungsi sebagai pembersih gigi, juga 
dapat digunakan sebagai cocktail pick/ tusuk penghias cocktail. 

5. Cocktail pick : tusuk penghias cocktail = olive, cherry, slice lemon dan 
sebagainya. 

6. Cocktail paper napkin : tissue kecil. 
7. Bar towel : serbet gelas. 
8. Nutmeg grater : parut pala. 
9. Beverage list : daftar minuman. 
10. Wine list : daftar anggur. 
11. Candles : lilin. 
12. Flashlight : senter baterai. 
13. Matches : korek api. 
14. Bar mop dan bucket. 
15. City map : peta kota lengkap dengan keterangannya. 
16. Stationaries. Kertas dan alat – alat tulis yang sering digunakan di Bar. 
17. Drink list . 
18. Exercise books. 
19. Tent card. 
20. Store room requisition  
 Beverage . 
 Groceries. 
 Perishable. 
 Material and Supplies.  
 Printing. 
 Stationaries. 
 Dairy Product. 

 Music request card. 
 Captain order. 
 Stapler. 
 Thumb tack. 
 Ballpoint. 
 Pencil 
 Cellulose tape, marker dan lain – lain. 

28) Peralatan lain yang fungsinya sebagai pelengkap lainnya adalah : 

 Ashtray. 
 Vas bunga atau flower vase. 
 Alat pel (mop). 
 Sikat lantai (brush). 
 Sapu. 
 Tempat sampah dan pelengkap lainnya. 
 Televisi. 
 Daily news paper.  
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 Kalender. 

Latihan Soal 

1. Jelaskan secara singkat mengapa muncul Bar ? 

2. Sebutkan macam-macam gelas yang dipakai di Bar 

3. Sebutkan beberapa peralatan yang di pakai di Bar 
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TOPIK 2 

BEVERAGES 

A. Pengertian Minuman 

Pada dasarnya minuman adalah segala bentuk cairan yang pada umumnya 

masuk tubuh kita dengan melalui mulut kecuali obat dan soup; atau setiap cairan 

yang dapat diminum (drink able liquid), kecuali obat – obatan. 

B. Fungsi minuman 

Ada beberapa fungsi atau manfaat minuman bagi tubuh kita, di antaranya : 

1. Untuk menghilangkan rasa haus. 

2. Untuk merangsang nafsu makan. 

3. Untuk penghangat tubuh. 

4. Untuk menambah kalori atau energi. 

5. Untuk membantu pencernaan dan lain sebagainya. 

C. Jenis – Jenis Minuman 

Jenis – jenis minuman berdasarkan komposisinya adalah sebagai berikut : 

1. Bergula, tidak beralkohol,tidak mengandung CO2, terlarut. Contohnya : 

syrup, juice, limun tanpa CO2. 

2. Bergula, tidak beralkohol mengandung CO2, terlarut, disebut juga 

carbonated non – alcoholic beverages. Contohnya : coca cola, fanta, sprite, 

7 – Up. 

3. Bergula, beralkohol, mengandung CO2, terlarut, disebut juga alcoholic 

carbonated beverages. Contohnya : champagne dan sparkling wine. 

4. Bergula,  beralkohol, tidak mengandung CO2, terlarut, disebut alcoholic 

non – carbonated beverages. Contohnya : Wine 

5. Tak bergula, beralkohol, mengandung CO2, terlarut. Contohnya: Bir. 

6. Tak bergula, beralkohol, tak mengandung CO2, terlarut. Contohnya : 

brandy. 

7. Tak bergula, tak beralkohol, mengandung CO2, terlarut. Contohnya : soda 

water. 
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Jenis – jenis minuman terbagi kedalam dua kelompok besar:  

1. NON ALCOHOLIC DRINK (MINUMAN TANPA ALKOHOL). 

2. ALCOHOLIC DRINK (MINUMAN  BERALKOHOL). 

Jenis – jenis minuman yang tidak mengandung alkohol adalah : 

1. Natural mineral water. 

2. Artificial mineral water. 

3. Juice / Nourishing drink. 

4. Squash. 

5. Crush. 

6. Syrup. 

7. Tea, coffee, chocolate, dan sebagainya. Stimulant atau infusion drink. 

Jenis – jenis minuman yang mengandung alkohol adaah sebagai berikut: 

1. Minuman campuran  (mixing drink) dan cocktail. 

2. Beer. 

3. Wine (anggur). 

4. Spirit (liquor). 

5. Liqueur / cordial. 

Selain itu, minuman yang mengandung alkohol dapat dikelompokkan juga 

menurut bahan dasar yang dipergunakan serta proses pembuatannya. Jenis ini 

adalah : 

1. Fermented (minuman yang diproses dengan cara peragian, seperti : 

A. Grapes : 

 Natural wine. 
 Sparkling wine. 
 Fortified wine. 
 Aromatized wine. 

B. Other fruits (buah – buahan yang ain) 

C. Grain : 

 Beers. 
 Ale. 
 Stout. 
 Porter. 
 Sake. 
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D. Miscellaneous : 

 Pulque 

 kava 

2. Fermented and distillated (peragian dan penyulingan) : 

A. Grain : 

1) Whisky : 
2) Rye 
3) Bourbon 
4) Blend 
5) Irish 
6) Scotch 
7) Canadian 
8) Vodka 

B. Sugar Cane and Molasses (RUM). 

C. Tequila. 

Menurut suhu / temperaturnya, minuman dapat dibagi menjadi: 

1. Minuman panas, 

2. Minuman tidak panas, yang terbagi menjadi : 

 Minuman dengan suhu kamar 

 Minuman dingin 

Minuman panas menurut aturan resmi harus disajikan dengan cangkir dan 

alasnya plus sendok teh dalam keadaan belum manis. Gula disajikan secara 

terpisah sehingga tamu dapat membubuhkan gula pada minumannya sesuai selera 

masing – masing. Minuman ini biasanya diambil atau disiapkan di back area. 

Minuman tidak panas menurut aturan resminya harus disajikan dengan 

gelas. Minuman ini umumnya disiapkan di bar, walau ada beberapa yang 

disiapkan di back area. Minuman dingin yang disajikan pada suhu kamar adalah 

anggur merah (red wine), brandy, cognac dan sebagainya. Minuman dingin yang 

disiapkan di bar, contohnya macam – macam juice,white wine, champagne, 

cocktail, bir, soft drink (coca cola, sprite, fanta, 7 – up, soda, tonic, aqua, dan 

sebagainya). Sedangkan minuman dingin yang disiapkan di back area adalah : 

Macam – macam juice, milk shake, es teh, es kopi, dan sebagainya. 
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Air es umumnya disajikan dengan gelas berkaki (stem glas) yang disebut 

water goblet. Water goblet diisi sampai permukaan air es mencapai ketinggian 2 

cm dari bibir glass. Bila gelasnya berlogo maka logonya senantiasa menghadap 

kearah tamu. Aur es selalu disajikan dingin, kecuali atas permintaan tamu bila 

menghendaki air tidak terlalu dingin.  Mengapa segala macam minuman selalu 

disajikan dari sebelah kanan tamu ? karena dengan berada di sebelah kanan tamu 

maka akan mempermudah tamu untuk mengangkat gelas / cangkir dengan tangan 

kanan.ingat tangan kita tidak boleh menjangkau dengan arah menyilang 

dihadapan tamu karena hal itu kurang sopan. 

Latihan Soal. 

1. Jelaskan fungsi minuman? 

2. Sebutkan jenis-jenis minuman yang mengandung alcohol? 
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TOPIK 3 

NON ALCOHOL BEVERAGES 

Masyarakat kita pada umumnya lebih menyenangi minuman yang tidak 

beralkohol dari pada yang beralkohol. Disamping karena jenis minuman ini 

mengandung gizi (zat makanan), mereka juga semakin menyadari betapa besar 

bahaya minuman beralkohol. Pada batas – batas tertentu minuman alcohol 

diperlukan untuk menghangatkan tubuh bagi orang – orang yang tinggal didaerah 

dingin. 

 Beberapa jenis minuman alcohol tertentu, terutama aneka jenis wine, juga 

dipergunakan untuk mengiringi jenis hidangan tertentu terutama pada waktu 

makan malam agar diperoleh kenikmatan yang maksimal dan mantap. Bila 

minuman alcohol diminum dalam jumlah yang berlebihan maka akan membuat 

orang menjadi mabuk dan lepas control; baik tindakan maupun ucapannya. 

Masyarakat yang tinggal di daerah tropis relative tidak memerlukan minuman 

beralkohol. Selain harganya mahal, juga kurang bermanfaat. 

Adalah suatu pendapat yang keliru bila dikatakan bahwa generasi modern 

adalah mereka yang minum minuman berkadar alcohol tinggi. Non alcoholic 

beverages / drink ( minuman tanpa alcohol) disebut juga sebagai minuman ringan 

atau soft drink. Jenis minuman ini pada umumnya disajikan dingin, secara 

langsung atau dicampur dengan minuman yang lain; penyimpanannya didalam 

lemari pendingin atau di rack – rack minuman. 

A. Natural Mineral Water 

Natural mineral water minuman yang diperoleh dari proses pengolahan 

sumber alami yang banyak terdapat didaerah pegunungan, dimana airnya sudah 

memiliki kandungan mineral dan gas dari dalam tanah. Minuman ini bening 

dengan aroma alami. 

Contoh : 

 Dari Perancis : Perrier, Vichy, Evian. 
 Dari Jerman : Apollinaris, Baden – baden. 
 Dari Indonesia : Aqua, Ades dan sebagainya.  
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Mineral natural water umumnya disajikan dingin agar aroma alamiahnya 

tidak hilang. Minuman tersebut dapat diminum langsung atau kadang – kadang 

untuk campuran minuman beralkohol tinggi dengan tujuan untuk menurunkan 

kadar alcoholnya. Contohnya whisky aqua atau whisky water, yang disajikan 

dalam gelas tumbler 10 atau 12 oz. Khusus untuk penyajian air es di restoran pada 

umumnya menyediakan water goblet. Caranya adalah sebagai berikut : 

 Water goblet (gelas air es) harus diletakkan disebelah kanan didekat ujung 
pisau yang besar. 

 Air es disajikan dari sebelah kanan setelah tamu mengambil tempat duduk. 
 Air es disajikan dari water pitcher atau poci air es dengan di alasi serbet bersih 

yang dilipat rapi, untuk mencegah air es agar air es tidak menetes diatas meja 
makan. 

 Air  es disajikan dalam water goblet sampai setinggi 2 cm dari bibir gelas. 
 Air es harus benar – benar dingin; kecuali tamu menghendaki air yang bersuhu 

kamar (room temperature). 
 Water pitcher harus ditutup dengan waiter cloth atau serbet makan sewaktu 

diletakkan diatas meja samping. 

B. Artificial Mineral Water 

Artificial mineral water jenis minuman ini tidak berwarna, tidak berbau, 

dan suci hama. Artificial ini maksudnya adalah tiruan yaitu air tersebut sudah 

ditambah gas (karbon dioksida). Syarat utama adalah air yang digunakan harus 

dingin dan bebas dari bau – bauan. Jenis minuman ini dapat diminum langsung; 

disamping itu merupakan minuman pencampur ( mixer / mixes) untuk jenis high 

ball. Contohnya : 

 Soda water (air soda). 
 Tonic water, mengandung kinina (qunine). 
 Cola. 
 Ginger ale dan lain sebagainya. 

Jenis minuman inipun masih bias kita beda – bedakan menjadi beberapa 

macam, yaitu : 

Soda water. 
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Minuman ini adalah merupakan dasar dari jenis minuman yang lainnya, yaitu 

bahwa minuman ini bahan dasarnya adalah air (mineral) yang diberi gas Carbon 

Dioksida (CO2). 

Cola  

Bahan utama minuman ini air, gula, kulit kayu manis (cinnamon) coklat dan 

sebagainya, kemudian diawetkan dengan CO2. 

Tonik / qunine water 

Jenis ini bahannya adalah air, gula, extract lime dan lemon. Diawetkan dengan 

CO2. 

Bitter lemon 

Jenis ini bahannya adalah air, gula, kina serta extract lemon. Diawetkan dengan 

CO2. banyak pabrik yang telah memproduksi jenis – jenis minuman ini yang 

terkenal diantaranya adalah : 

1. Coca cola. 
2. Sprite. 
3. Seven up. 
4. Fanta. 
5. Canada dry. 
6. Royal crown cola 
7. Pepsi 
8. Green spot. 
9. dll. 

Minuman artificial mineral water ini paling dikenal oleh masyarakat dengan nama 

“SOFT DRINK”. 

C. Fruit Juice 

Fruit juice adalah sari buah – buahan atau cairan yang diperoleh dari buah 

– buahan dengan cara memeras buah – buahan tersebut. Fruit juice yang 

sebenarnya adalah sari buah-buahan segar, yang kemudian (dapat) ditambahkan 

dengan bahan pengawet dan pemanis. Akan tetapi saat ini sudah banyak sekali 

terdapat dan beredar berbagai sari buah-buahan tiruan yang terbuat dari bahan-

bahan kumiawi yaitu dengan essence dan aroma buah tertentu diperdagangkan 

secara mudah dan murah, baik di took atau supermarket maupun direstiran atau di 

hotel-hotel. Memang untuk bisa mendapatkan sari buah yang segar tentu 
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memerlukan buah yang banyak dan barang tentu dengan perkebunan yang sangat 

luas, dan jelas akan hal, sehingga bisnispun berkembang untuk mencari 

keuntungan dan yang praktis maka diproduksi kanlah jus dari bahan – bahan 

kimiawi yang mempunyai bau dan rasa buah yang memang mirip. 

Contohnya : 

 lemon, sari buah jeruk nipis. 
 Tomato juice, sari buah tomat. 
 Pineapple juice, sari buah nenas. 
 Grape fruit juice sari buah sejenis anggur. 
 Apple juice sari buah apple. 
 Orange juice sari buah jeruk. 
 Marquisa, sari buah marquisa, dan sebagainya. 

Di hotel, umumnya jenis minuman ini sering diminum pada waktu sarapan 

pagi dan terutama rasa dan aroma minuman ini bias berfungsi sebagai perangsang 

nafsu makan (aperitif). Biasanya sari buah minuman ini diminum dalam keadaan 

dingin. Dan selain bermanfaat, seperti disebutkan diatas maka di bar, juices ini 

dipergunakan sebagai bahan – bahan pelengkap unutk minuman campuran (mixes 

drink). 

D. Squash  

Squash adalah minuman penyegar yang didapat dari hasil perasan buah 

segar (misalnya jeruk dan sejenisnya), yang dikentalkan dengan menambahkan 

gula. Bedanya dengan juice, squash disajikan dengan daging buahnya. Jadi lebih 

kental. Oleh karena itu waktu disajikan biasa dicampur dengan air atau soda 

terlebih dahulu. Agar tetap segar dan tahan lama, squash harus disimpan dalam 

sebuah ruangan yang bersuhu 10 derajat celcius; disajikan dengan gelas tumbler 

12 oz atau dapat dengan Collins glass berikut sedotan (straw) dan pengaduk dari 

palstik. Squash dapat dibuat dari juice ditambah CO2 (soda water). 

Contoh : lime / lemon squash, orange squash dan lain sebagainya. 

E. Crush 

Crush merupakan squash yang telah dicamour dengan air kemudian 

dibotolkan. Crush dapat diminum langsung. Kelompok minuman ini kadang – 

kadang disebut dengan limun – limunan. Cari penyajiannya adalah dengan 
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tumbler glass atau Collins glass 12 oz. salah satu contoh crush yang terkenal 

adalah orange crush. 

F. SYRUP 

Syrup dibuat dari air putih, gula dan essence buah. Penyajiannya dapat 

ditambah air putih, soda atau minuman lainnya. Pada umumnya disajikan dalam 

keadaan dingin dengan tumbler glass, Collins glass ataupun long glass ukuran 12 

oz. dengan disertai pengaduk plastic dan straw ; disajikan diatas tatakan (pisin) 

yang telah diberi dolly papper napkins agar tidak licin. Contoh : 

 Simple syrup (dari gula pasir). 

 Grenadine syrup (dari buah delima). 

 Rasbery syrup (dari buah frambos). 

 Strawberry syrup (dari buah arbei). 

G. Stimulant Drinks 

Stimulant drinks yaitu minuman panas pada umumnya seperti kopi, teh, 

milo, ovaltine dan sebagainya. Bahannya ada yang dari daun (teh) ada pula yang 

dari buahnya, misalnya kopi, coklat dan sebagainya. 

H. Teh 

Teh merupakan minuman terkenal yang sangat digemari oleh hamper 

semua penduduk dunia. Masyarakat Eropa, Amerika, Jepang, bahkan masyarakat 

kita sendiri telah biasa dengan secara afternoon tea (acara minum teh di sore hari) 

antara jam 16.00 – 17.00, untuk mengiringi acara santai sesudah bekerja keras 

sepanjang hari. Disini biasanya disajikan dengan aneka snack atau makanan kecil 

seperti: lumpia, bakwan, tahu isi, pisang goraeng, macam – macam cake, pastry 

dan lain sebagainya. 

Teh tersedia dimana – mana dikemas dalam berbagai cara dan ukuran ; 

bahkan ada yang siap minum; misalnya teh kotak dan teh botol.  Manfaat minum 

teh :  

1. Dipandang dari segi kesehatan, manfaat teh banyak sekali, diantaranya : 

 Mencegah atau mengurangi resiko kanker (pancreas, kulit, perut, 

hati) karena teh mengandung zat anti mutagen yang dapat mencegah 

dan menekan pertumbuhan sel kanker. 
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 Pengendalian kadar gula ; mineral yang terdapat pada teh (yakni Mn) 

berperan sebagai enzim dalam metabolism gula sehingga proses 

pembentukan energy menjadi lancar. 

 Mengatasi kelesuhan dan kecemasan. 

 Mengobati migraine karena zat alkaloid didalam teh dapat 

menyembuhkan migraine. 

 Menurunkan berat badan. 

 Memelihara kesehatan gigi dan mencegah carries karena teh 

mengandung kadar fluor dan polifenol yang cukup tinggi. 

 Meningkatkan daya tahan tubuh. 

 Mengurangi resiko tekanan darah tinggi dan sebagainya. 

2. Dari segi sosial : 

 Penyuguhan teh pada para tamu baik di rumah kediaman, dikantor – 

kantor, dan sebagainya, adalah merupakan perwujudan 

penghormatan dan mengandung nilai social yang tinggi. Teh panas 

dapat disajikan dengan sepotong atau dua potong jeruk nipis, cream 

maupun milk. Sedangkan es teh pada umumnya disajikan dengan 

sepotong atau dua potong  jeruk nipis (lime atau lemon aja). 

Tujuannya, disamping mengurangi kepekatan juga untuk menambah 

nikmatnya rasa serta gizi. 

I. Kopi 

Kopi sama halnya dengan teh, kopi juga termasuk aromatic drink atau 

stimulant drink; yang mementingkan aroma. Contoh lain dari minuman kelas ini 

adalah milo, ovaltine, coklat milk dan sebagainya. Resminya, bila disajikan dalam 

keadaan panas, jenis minuman tersebut harus dihidangkan dengan cangkir dan 

alas / pisine beserta dengan sendok. Pada umumnya disajikan dalam keadaan 

belum manis. Gula disajikan secara terpisah dalam sugar bowl (tempat gula) yang 

dilengkapi dengan sugar ladle (sendok gula). Begitu juga dengan cream dan milk, 

disajikan secara terpisah di dalam creamer, milk container atau cream pitcher. 
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Cara menyajikan minuman panas seperti the, milo, kopi, ovaltine dan 

sejenisnya pada dasarnya adalah sama, yakni dengan perlengkapan sebagai 

berikut: 

 Baki bulat yang bersih (besar kecilnya tergantung pada banyak sedikitnya 

minumna yang akan disajikan atau dibawa) dilengkapi dengan tray cloth 

(taplak baki dari kain bersih) atau place – mats (taplak kertas). 

 Cangkir dan sendok teh. 

 Tempat gula yang sudah diisi gula dilengkapi dengan sendok gula. 

 Tempat cream atau milk, atau tempat lemon. 

 Poci kopi (coffee pot) atau poci teh (tea pot) 

Kopi adalah minuman yang paling lazim disajikan di restoran dan kadang 

– kadang juga di bar, baik disajikan panas maupun dingin sebagai es kopi. Kopi 

panas pada umumnya disajikan untuk mengakhiri makan pagi direstoran, sesudah 

hidangan penutup waktu makan siang dan makan malam. Khususnya waktu 

makan pagi kopi dapat disajikan sebelum, selama makan atau seseudah makan. 

Para tamu pada umumnya menghendaki banyak minum panas. Baagi para tamu 

yang tidak suka kopi dapat diberi teh, ovaltine, Nescafe, sanka coffee atau 

lainnya. 

Pada kesempatan lain kopi disajikan waktu pagi hari saat seorang pejabat 

dengar pendapat dengan bawahannya atau menjamu tamu sebagai morning coffee 

break bila disajikan siang hari atau afternoon coffee break bila disajikan sore hari, 

dalam acara santai sore hari antara jam 16.00 – 17.00 sebagai afternoon coffee dan 

sebagianya. Biasanya juga disertai makanan kecil seperti cake (butter cake, fruit 

cake, mocca cake, marble cake), pastry (French pastry, Danish pastry), pie ( 

coconut pie, apple pie), tart / flan (peach tart, banana flan), lapis legit, serabi, 

cucur, pisang goring, emping, molen, tahu isi, lumpia goreng dan seterusnya. 

Agar pelayanan berjalan lancar dan mudah, terutama bila di restoran 

banyak tamu, sebaiknya peralatan yang diperlukan seperti cangkir dan alasnya, 

sendok, tempat gula yang telah diisi sendok gula (untuk gula biasa), atau jepitan 

untuk gula kubus (sugar portion), telah tersedia di atas meja makan. Sedangkan 

susu panas atau creamnya dibawa bersama – sama dengan kopi, menggunakan 

baki bulat bersih yang telah diberi alas tray cloth atau place mats. 
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Latihan Soal. 

1. Apa yang dimaksud dengan artificial water jelaskan? 

2. Jelaskan Manfaat tea? 
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TOPIK 4 

MINUMAN CAMPURAN 

Minuman campuran ialah minuman yang merupakan hasil campuran dari 

dua jenis minuman yang berbeda atau lebih yang terdiri dari satu bagian atau lebih 

minuman yang berkadar alcohol tinggi dengan beberapa bagian bahan lain yang 

tidak mengandung alcohol dalam perbandingan bebas dan pada umumnya dibuat 

dengan cara stir (diaduk). Minuman campuran termasuk dalam kelompok 

alcoholic drinks. 

A. Fungsi Minuman Campuran 

Pada umumnya minuman campuran mempunyai beberapa fungsi, diantaranya : 

1. Sebagai aperitif, perangsang nafsu makan. Pada umumnya minuman ini 

berasa pahit atau asam; jarang sekali yang berasa manis karena rasa manis 

tidak dapat membangkitkan selera makan. Minuman campuran ini lazimnya 

disajiakn sebelum makan sianga atau makan malam. Contohnya adalah Dry 

martini cocktail, dan fruit punch dan lain sebagainya. 

2. Sebagai penyegar atau penghapus dahaga. Minuman campuran jenis ini 

pada umumnya tidak mengandung alcohol. Contohnya, Orange squash dan 

fruit punch. 

3. Sebagai penambah kalori dan energy. Minuman campuan kelas ini biasanya 

mempunyai rasa manis. Contohnya Pousse café cocktail. 

4. Kadang – kadang minuman campuran juga dipergunakan untuk membantu 

alat pencernaan. Contohnya, Gin tonic, Bloodymary dan Singapore sling. 

5. Sebagai minuman penutup setelah makan malam (after dinner drink) 

misalnua irrish coffee. 

B. BAHAN – BAHAN MINUMAN CAMPURAN 

Bahan minuman campuran dapat terdiri dari : 

1. Minuman berkadar alcohol tinggi sebagai bahan baku (pada kebanyakan 

minuman campuran). 
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2. Bahan – bahan lain untuk menurunkan kadar alcohol atau melunakkan rasa 

alcohol dan menambah aroma kenikmatan rasa, seperti telur, juice, soda, 

cream, bitter, tonic, aqua, seven – up, coca cola dan sebagainya. 

3. Kadang – kadang ditambah dengan condiment (penyedap rasa). Misalnya 

Tabasco, lea & perrins sauce, mint sauce, garam halus, merica bubuk, dan 

sebagainya. 

4. Bahan penghias minuman (garnish) yang berfungsi untuk menambah warna 

dan aroma hingga minuman campuran tadi menjadi lebih menarik. 

Contohnya syrup, liqueurs (untuk aroma). 

Catatan : 

1. Garnish untuk minuman campuran dapat berupa buah – buahan, bunga, 

daun dan sebagainya. 

2. Yang dimaksud dengan bahan baku / bahan dasar atau basic ingredient 

adalah bahan utama yang dipakai yang akan menentukan sifat dari 

minuman tersebut. Contohnya rum, vodka, gin, brandy. 

3. Bahan pelunak rasa atau modify agents, adalah bahan yang berfungsi 

untuk melunakkan atau melemahkan kandungan alcohol dalam sebuah 

minuman campuran. Contohnya : telur ayam, juice, cream, soda water. 

4. Bahan penambah warna dan aroma, disebut juga flavouring agents, 

contohnya fruit syrup, liqueurs (untuk aroma), orange juice dan 

sebagainya. 

CARA MEMBUAT MINUMAN CAMPURAN 

Ada beberapa cara membuat minuman campuran, yaitu sebagai berikut : 

1. Shaking, yaitu membuat minuman campuran dengan cara mengocok 

dalam shaker (alat pengocok), disaring dan langsung dituangkan ke dalam 

gelas penyaji. Cara ini tepat sekali untuk membuat minuman campuran 

yang bahan – bahannya sulit dicampur atau dilarutkan seperti susu dan 

telur ayam. Contohnya adalah pembuatan Pink lady, Side car. 

2. Stirring, yaitu membuat minuman campuran dengan cara mengaduk di 

dalam gelas penyaji sebelum minuman disajikan. Semua bahan yang akan 

dicampur dituangkan langsung ke dalam gelas penyaji, diaduk sampai rata 
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hingga semua bahan tercampur dengan baik dan kemudian disajikan. Bila 

mempergunakan es batu, jangan terlalu lam mengaduknya karena es 

batunya akan banyak mencair dan melemahkan rasa minuman. Contohnya 

adalah pada pembuatan Orange squash, Lemon squash, Campari soda, dan 

sebagainya. 

3. Mixing, yaitu membuat minuman campuran dengan cara mengaduk di 

dalam gelas pencampur (mixing glass) dengan mempergunakan sendok 

panjang (long bar spoon) lalu disaring dengan penyaring cocktail (cocktail 

strainer) dan kemudian dituangkan ke dalam gelas penyaji. Garnish dapat 

ditambahkan apabila perlu. Contohnya adalah pembuatan Martini cocktail. 

4. Blending, yaitu membuat minuman campuran dengan menggunakan 

elecktric blender untuk mengaduknya dan kemudian menuangkannya ke 

dalam gelas penyaji. Contohnya adalah pembuatan mixed juice (sari buah 

campur). 

5. Preparing / directing, yaitu membuat campuran dengan menuangkan 

langsung ke dalam gelas penyaji. Minuman bahan bakunya disajikan 

dengan dilengkapi mudler (pengaduk) sedangkan bahan campurannya 

dituangkan kedalam gelas penyaji yang telah terisi bahan baku tadi 

dihadapan tamu. Minuman diaduk sendiri oleh tamu. Contohnya adalah 

pembuatan Whisky soda, Gin tonic dan sebagainya. 

6. Floating, yaitu membuat minuman campuran dengan menuangkan 

berbagai jenis minuman satu per satu secara berurutan kedalam gelas 

penyaji sehingga masing – masing Nampak terpisah / tidak tercampur 

dalam gelas tadi. Misalnya dalam pembuatan coffee float, Rainbow, dan 

sebagainya. 

PENYUSUNAN STANDAR RESEP MINUMAN CAMPURAN 

Setiap jenis minuman campuran yang dijual di bar harus dibuat dengan 

menggunakan standar resep minuman campuran yang telah disepakati oleh 

manajer / pimpinan. 
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 Standar resep minuman campuran digunakan untuk menjaga kestabilan 

mutu produk, menetapkan biaya langsung minuman campuran serta 

harga jualnya. 

 Bila ada perubahan ukuran atau penggantian standar resep minuman 

campuran yang baru harus disahkan oleh pimpinan terlebih dahulu 

sebelum dilaksanakan. 

 Kadang – kadang perlu juga menyusun suatu standar resep minuman 

campuran sementara sementara berdasarkan pengalaman bartender 

serta referensi resep minuman campuran. 

 Melakukan uji coba; kalau mungkin dengan melibatkan beberapa orang 

tamu untuk menilai hasilnya, terutama bila ada minuman campuran 

jenis baru. 

 Menyusun kembali standar resep minuman yang diperagakan dan di tes 

oleh para tamu tadi berdasarkan masukan yang diperoleh dari hasil uji 

coba. 

 Menetapkan harga jual berdasarkan daftar harga pengadaan dan standar 

spesifikasi. 

 Standar resep minuman campuran dapat diubah atas saran atau 

masukan dari pelanggan. 

Hampir segala macam minuman campuran (mixed drink) mengandung alcohol, 

namun tentunya tidak setinggi kandungan alcohol yang terdapat pada basic atau 

bahan bakunya. Memang tujuan diciptakannya minuman campuran dan cocktail di 

antaranya untuk kenikmatan rasa dan menurunkan kadar alcohol pada bahan baku 

atau basic ingredients –nya, seperti pada Gin tonic, Rum coke, Vodka orange, dan 

sebagainya. 

ATURAN – ATURAN DASAR DALAM PEMBUATAN MINUMAN 
CAMPURAN 

Ada beberapa pedoman dasar yang harus diikuti dengan seksama untuk membuat 

minuman campuran agar didapatkan minuman campuran yang enak, lezat, cocok 

dan menyenangkan: 
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1. Minuman campuran hanya akan bagus bila bahan – bahan yang 

dipergunakan untuk membuatnya juga bagus. Oleh karena itu 

pergunakanlah bahan – bahan yang terbaik, bila liquornya (minuman 

berkadar alcohol tinggi yang dipergunakan sebagai bahan dasarnya), fruit 

juice (sari buah) maupun bahan pencampur lainnya. 

2. Gelas yang dipergunakan harus bersih dan cemerlang. Pergunakan kain lap 

khusus untuk mengeringkannya dan kain lap yang lain untuk 

menggosoknya agar cemerlang. 

3. Ketepatan dalam resep akan menjaga keseragaman. Ikuti dengan seksama 

dan hati – hati. 

4. Ukur bahan – bahan minuman campuran dengan menggunakan jigger. 

5. Aduk secara cepat dan tepat cocktail yang harus diaduk, terutama yang 

bahan campurannya terdiri dari liquor dan wine. Aduk cukup lama untuk 

mencampur; tepatnya 7 x mengaduk. Terlalu lama mengaduk akan 

mencairkan minumannya karena es batu yang mencair akan menghasilkan 

air + 2 fluid ounces. 

6. Kocok dengan sungguh – sungguh (jangan hanya diberi es batu saja) 

cocktail yang harus dikocok, terutama cocktail yang resepnya terdiri dari 

gula / syrup, fruit juice, cordial dan cream (susu yang dikentalkan ). 

7. Selalu gunakan es batu yang bersih dan segar. Jangan sekali – kali 

menggunakan es batu bekas pakai untuk membuat cocktail yang sama. 

Pergunakan es batu lain yang berbentuk dadu atau remahan. Es batu yang 

lembut baik sekali untuk membuat cocktail yang dikocok dengan tangan. 

Esnya akan meleleh dan mencair sebelum didinginkan minuman dengan 

tepat dan benar. Bagaimanapun bila membuat minuman di dalam blende, 

es batu lembut sangat praktis untuk dipergunakan. 

8. Pergunakanlah buah yang benar – benar segar. Jangan mengiris jeruk 

maupun jeruk nipis terlalu tipis karena akan menggulung atau 

melengkung dan sehingga mudah jatuh bila dikaitkan di bibir glass 

sebagai penghias. Tutupilah potongan buah – buahan segar dengan serbet 

makan yang bersih dan lembab; hal ini akan menjaga agar irisan buah 

tetap segardan mencegahnya menjadi kering. Waktu mengiris, 
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menyiapkan jeruk dan jeruk nipis untuk garnish (hiasan), hilangkan 

bagian tengah yang putih karena hal itu akan membuatnya tampak lebih 

baik. 

9. Pergunakanlah minuman pencampur yang paling baik, baik juice, soda, 

tonic ataupun ginger ale dan sebagainya. Bahan pencampur yang kurang 

baik kondisinya akan merusakkan liquor terbaik di dunia sekalipun. 

10. Waktu membuat minuman, selalu tuangkan liquor pada urutan yang 

paling akhir ke dalam gelas. 

11. Untuk bitter atau bahan lain, yang biasanya hanya beberapa tetes, 

pergunakan tetesan yang otomatis dapat berhenti sendiri. Hal ini akan 

menjaga agar ukurannya bias tepat, yakni 1/6 sendok teh tiap tetes. 

12. Jeruk atau jeruk nipis akan memberikan lebih banyak juice bila 

sebelumnya direndam terlebih dahulu didalam air panas. 

13. Menyajikan cocktail dengan gelas yang telah didinginkan terlebih dahulu 

akan membuat cocktail lebih tahan dingin bila dibandingkan dengan 

mempergunakan gelas yang tidak didinginkan sebelumnya. 

14. Untuk menghilangkan buih yang Nampak diatas permukaan es batu, 

perciki dengan air hangat. Bila mempergunakan es batu yang berwarna, 

hal itu akan membuat long drink menjadi semakin menarik. 

15. Pergunakanlah putih telur saja untuk buih / busa pada cocktail. Telurnya 

harus masih segar kondisinya. 

16. Jangan meninggalkan es batu sisa di dalam shaker sebagai “keuntungan 

saham” karena es batu itu akan mencair. 

17. Cocktail harus selalu disaring sebelu disajikan. 

JENIS – JENIS MINUMAN CAMPURAN 

Hampir segala minuman campuran (mixed drink) mengandung alcohol walau 

tidak setinggi kadar alcohol yang terdapat pada bahan bakunya. Dilihat dari 

jenisnya, minuman ini dapat dibagi menjadi delapan kelompok, yakni : 

 Long drink 

 High ball 

 Cocktail 
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 Squash 

 Collins 

 Sour 

 Punch 

 Sling 

LONG DRINK 

Sesuai dengan namanya, minuman ini dinikmati untuk acara santai di bar atau 

restoran sebelum atau sesudah makan malam, disajikan di dalam gelas yang tinggi 

(long glass atau Collins glass) dilengkapi dengan sedotan (straw) sebagai 

pengiringnya dapat juga disajikan satu porsi kecil kacang bawang, keripik 

kentang, keripik ketela atau ikan teri goreng. 

HIGH BALL 

Jenis minuman ini cara pembuatannya sederhana sekali; terdiri dari satu basic 

ingredients (bahan dasar) dengan satu mixer (bahan pencampur) saja, disajikan 

dengan High ball glass. 

Contoh – contoh :  

 Vodka tonic, terdiri dari vodka sebagai bahan baku dan tonic sebagai bahan 

pencampur. 

 Gin tonic, Gin sebagai bahan baku dan tonic sebagai bahan pencampurnya. 

 Whisky soda, Whisky sebagai bahan baku dan soda sebagai bahan 

pencampurnya. 

 Rum coke, Rum sebagai bahan baku, Coke / coca cola sebagai bahan 

pencampurnya. 

 Brandy ale, Brandy sebagai bahan baku, Ginger ale sebagai bahan 

pencampurnya. 

Minuman tersebut pada umumnya disajikan dengan es batu. Ada yang ditambah 

dengan sepotong jeruk nipis yang diperas dan dimasukkan ke dalam minuman 

bersama dengan kulitnya seperti Gin tonic. Ada pula yang tidak ditambah apa – 

apa seperti pada Rum coke, Whisky soda dan sebagainya. 
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COCKTAIL 

Cocktail adalah minuman campuran semacam short drink (minuman yang 

diminum dalam waktu relative lebih singkat) yang terbuat dari liquor atau wine 

dengan juice, telur atau bitter yang dibuat dengan cara distirring (diaduk) atau 

shaking (dikocok) di dalam gelas atau shaker (alat pengocok). Dengan kata lain 

cocktail adalah minuman campuran yang terdiri dari paling sedikit satu bagian 

minuman berkadar alkohol tinggi dan bahan – bahan lain yang tidak mengandung 

alkohol dalam perbandingan tertentu. 

Karena untuk membuat cocktail selalu dipergunakan es batu maka kekuatan atau 

kepekatannya tergantung pada lama waktu kontak dengan es batu. Es batu yang 

mencair akan memperlemah liquor. 

Cocktail yang dibuat dari liquor dan wine selalu menggunakan cara diaduk, 

kecuali pada beberapa klub dimana para serikat menuntut supaya dikocok seperti 

pada halnya pada Merian Orient Club of Naverford dan Paping Rock Club of 

Locust Valley, Long Island dan sebagainya. Cocktail yang terbuat dari sari buah 

cordial atau telur harus dikocok tanpa kecuali. Mencampur / mengocok dengan 

mesin pengocok (electric blender) memberikan hasil yang sama dengan 

pengocokan shaker. 

Cocktail harus tercipta sebagus sebagaimana bahan – bahan yang 

dipergunakannya. Tujuan dari membuat cocktail adalah mencampur dua bahan 

atau lebih sehingga dihasilkan suatu minuman campuran yang nikmat, nyaman, 

dan menyenangkan untuk diresapi. 

Bila kita ingin mendapatkan cocktail secara tepat, selalu sama baik rasa maupun 

banyaknya, harus dipergunakan bahan – bahan dengan ukuran yang tepat. Bagi 

Bartender yang sudah cukup berpengalaman, hal tersebut tidak perlu, tetapi cukup 

dengan melihat saja (measure by eye); minuman – minuman tersebut secara 

bervariasi dapat dibuat. Di dalam bar yang besar di mana banyak dipekerjakan 

bartender, agar cocktail yang dihasilkan rasa dan porsinya sama, sebaiknya 

dipergunakan ukuran standar. 
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Contoh – contoh ukuran : 

 1 jigger  = 1 1/2 liquid (lq) ounces. 

 1 pony   =  1 liquid ounces (OZ) 

 1 tetes   =  1/6 sendok the 

 1 gelas wine  =  4 liquid Oz dan sebagainya. 

Kadang – kadang resep cocktail juga dinyatakan dalam bentuk bagian karena 

besar / volume gelas sangat bervariasi, tidak selalu sama. Bagaimanapun juga 

sedapat mungkin suatu ukuran yang tepat harus diterapkan. 

Satu hal yang perlu diingat waktu membuat cocktail ialah bahwa es batu yang 

meleleh akan menambah ½ sampai ¾ Oz bila cocktail dikocok selama 10 detik 

dalam shaker. 

Untuk cocktail yang diaduk, yang digunakan adalah es batu berbentuk kubus 

kecil; sedangkan untuk membuat cocktail yang harus dikocok dengan shaker, 

yang digunakan adalah potongan es batu dengan ukuran lebih kecil. Tidak ada 

batasan standar resep sebagaimana system cara atau keahlian yang disepakati. 

Rasa cocktail akan berubah dengan lamanya waktu mengocok. Contoh yang 

paling baik adalah bagaimana dapat mengganti model untuk Martini. 

Martini sekarang merupakan cocktail yang paling terkenal dan paling luas 

dikonsumsi dibanding cocktail jenis lain. Cocktail yang mula – mula dibuat atau 

ditemukan adalah Martinez Cocktail seperti yang tertera dalam buku Profesor 

jerry Thomas yang berjudul The Bon Vivant’s Companion or How to Make 

Drinks yang aslinya diterbitkan pada tahun 1862. 

Resepnya sangat berbeda dengan yang sekarang kita temui. Selewat beberapa 

tahun, cocktail menjadi semakin kurang manis rasanya.  

Martinez Cocktail menurut resep Prof. Jerry Thomas : 

 1 dash bitters 

 2 dash maraschino liqueur 

 1 Oz. Old Tom Gin 

 4 Oz. Vermouth 
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 2 potong kecil es batu. 

Cara membuat, dishake dengan mantap, saring dan tuangkan ke dalam cocktail 

glass besar, hiasi dengan sepotong jeruk nipis dan sajikan. Kalau menghendaki 

manis sekali, tambah dengan 2 tetes Gum syrup. 

Martini Cocktail (Mauve Decade Recipe) 

 ½ Dry Gin 

 ½ Dry Vermouth 

Very Dry Martini (sebelum ada larangan minuman keras) 

 2/3 Dry Gin 

 1/3 Dry Vermouth 

 1 dash orange Bitter 

Alat – alat yang perlu disiapkan untuk membuat cocktail pada umumnya adalah : 

1. Jigger / sloki dengan ukuran 1 Oz dan 1 ½ Oz. ini merupakan ukuran standar 

untuk ingredient. Untuk tiap – tiap bar tidak selalu sama, tergantung 

kebijaksanaan Bar Manager atau Food & Beverage Manager. 

2. Mixing glass untuk membuat minuman campuran yang tidak mempergunakan 

bahan juice atau putih telur. 

3. Shaker set untuk membuat cocktail yang mempergunakan bahan juice, syrup, 

putih telur, susu, dan sebagainya. Shaker untuk mengocok cocktail pada umumnya 

terbuat dari bahan metal. 

4. Long bar spoon yang merupakan sendok bertangkai panjang yang 

dipergunakan untuk mengaduk minuman (waktu membuat minuman campuran 

yang tidak mempergunakan bahan juice, telur atau susu). 

5. Blender untuk mengocok minuman, dijalankan dengan listrik. 

6. Cocktail strainer untuk menyaring cocktail. Minuman campuran maupun 

cocktail yang dibuat dengan shaker selalu memakai es batu. Agar es batu tersebut 

tidak ikut masuk kedalam gelas penyaji waktu dituangkan maka perlu disaring 

dengan cocktail strainer. 
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7. Gelas penyaji yang disesuaikan dengan macam cocktail yang dibuat. Gelas 

harus dalam keadaan bersih cemerlang. 

Cocktail pada umumnya disajikan dengan cocktail glass (berkaki) atau dengan 

Champagne glass. Misalnya pada pink lady. 

COLLINS 

Yang dimaksud dengan Collins adalah minuman campuran yang dibuat dari gin 

atau jenis spirit lainnya dengan sari buah, syrup gula dan soda water. Contohnya : 

Tom Collins, John Collins dan Vodka Collins. 

SOUR 

Sour adalah sejenis minuman campuran yang menggunakan bahan dasar gin dan 

spirit jenis yang lain seperti Brand, vodka, whisky, dan sebagainya, dengan sari 

buah, syrup gula dan kadang – kadang juga soda water. Ciri khas Sour adalah 

rasanya yang asam. Contohnya Whisky Sour, Gin Sour, Vodka Sour dan 

sebagainya. Disajikan dengan Sour glass (berkaki). 

PUNCH 

 Adalah sejenis minuman campuran yang dibuat dengan menggunakan bahan 

dasar Rum atau spirit jenis lainnya dengan berbagai macam sari buah serta soda 

atau air panas. Contohnya adalah Planter Punch. 

Ada pula punch yang tidak mengandung alkohol. Contohnya Fruit Punch. Punch 

dapat disajikan panas atau dingin. 

SLING  

Sling adalah minuman campuran yang dibuat dari bahan dasar gin atau jenis spirit 

lain dari sari buah lebih dari macam, Benedictine serta syrup buah. 

Contohnya : Gin Sling, Singapore Sling. Jenis minuman ini disebut sebagai Long 

Drink (minuman santai). 

Latihan Soal 

1. Jelaskan fungsi minuman campuran? 

2. Jelaskan prosedur pembutan minuman campuran? 
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TOPIK 5 

B   E   E   R  

Alkohol beverage adalah suatu cairan yang dapat diminum dan berkadar alkohol 

antara 0,5 % hingga 75,5 %, sedangkan alkohol adalah suatu cairan yang 

diperoleh dengan cara atau proses / hasil dari fermentasi (peragian) gula yang 

dicairkan sehingga dapat disebut dengan istilah cairan yang mengandung gula. 

PROOF  adalah ukuran kadar alkohol. 

Ada dua macam proof : American dan British Proof 

1 U.S. proof  =  0,5 % alkohol 

8 U.S. proof  =  7 British proof. 

Alkohol beverages sangat banyak jenisnya dan juga sangat banyak variasi proses 

pembuatannya, yang biasanya dilakukan dengan tradisi local dimana minuman 

tersebut dibuat (diproduksi) 

BEER adalah minuman beralkohol hasil fermentasi malt, cereal dan diberi aroma 

/ flavour yang disebut HOPS. 

Malt dibuat dari grain, cereal dibuat dari beras atau jagung. Hops adalah sejenis 

bunga, yang dikeringkan. Bunga ini banyak terdapat di Negara Germany.  

Proses pembuatan beer pada garis besarnya adalah sebagai berikut : 

Air mineral, malt, cereal dan hops direbus / dimasak dalam ketel pemasakan. Suhu 

agar dipertahankan pada titik 80 derajat celcius, hingga terjadinya proses 

penggulaan, yaitu proses keluarnya zat gula dari malt dan cereal. 

Setelah kadar gula mencapai suatu jumlah yang tertentu, maka suhu dinaikkan 

menjadi 100 derajat celcius. Sehingga proses penggulaan terhenti dan selanjutnya 

bubur tersebut diberi ragi (yeast) dari jenis Saccharomy cescervisiae yang 

berfungsi untuk memecah gula di dalam larutan malt menjadi : C2H5OH (alkohol) 

dan CO2 . 

Peragian atau fermentasi berlangsung selama kurang lebih 10 hari. Pada proses 

ini, gula berubah menjadi alkohol dan gas, yaitu CO2. Jika hops yang dicampurkan 
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lebih banyak, akan berakibat terjadinya rangsangan yang akan menimbulkan 

alkohol lebih besar / banyak. 

Jika kadar alkohol sudah mencapai jumlah yang diinginkan, maka suhu 

diturunkan menjadi 2 derajat celcius. Pada suhu ini, proses fermentasi berhenti. 

Kemudian yang berupa bubur bening tersebut disaring dengan cara khusus yaitu 

diputar (dengan gaya centrifugal) sehingga butiran – butiran tepung akan melekat 

di dinding container dan cairannya yang bening beserta ragi berada di tengah. 

Selanjutnya ragi dipisahkan dan cairan beer muda yang baru jadi tersebut 

disimpan (proses aging / diumurkan). Proses aging berlangsung selama satu bulan 

atau lebih. Selanjutnya diberi Ginnings, yaitu dari sirip sejenis ikan, berfungsi 

untuk menjernihkan warna bir. 

Setelah proses aging selesai, beer dimasukkan ke dalam botol, kaleng atau tong. 

Perdagangan beer dalam tong ini sekarang sudah popular di Indonesia dan beer 

tersebut dikenal dengan nama VAT BEER atau DRAUGHT BEER. 

Beer biasa dijual botolan, kalengan dan ada juga dijual atau tersedia di dalam 

bentuk Tong (Draught Beer). Jenis beer yang hitam (DARK) rasanya lebih manis 

dari Beer yang cerah (Light Beer). 

Menurut sejarah, bir adalah merupakan jenis minuman tertua sebagai minuman 

persahabatan pada jaman Mesir Kuno (2500 B.C.). Istilah Beor / Beer atau dalam 

bahasa Inggris Kuno disebut ‘ealu’ atau ‘ale’ walaupun seringkali dipergunakan 

belum terkenal. Kata ini popular sekitar abad ke XIV setelah diperkenalkan 

‘Hopped Beer’ dari benua Eropa. Proses pembuatan bir dikenal dengan nama 

Brewing Process. 

MACAM – MACAM PRODUK BEER 

Ada bermacam – macam produk beer, yaitu sebagai berikut : 

1. Larger beer : Larger (bahasa Jerman) artinya store atau gudang. Disebut 

demikian karena maturation process (proses penuaannya) berlangsung dalam 

gudang selama 6 bulan dengan suhu di bawah 6 derajat celcius. Warnanya 

bening, rasa ringan, lebih banyak  mengandung CO2  dan busa. Beer Amerika 

pada umumnya termasuk jenis ini. 



44 
 

2. Pilsner : Jenis beer yang paling terkenal dan aslinya disebut Pilsner Urquell 

dari Pilsen Bohemia Cekoslovakia. Seperti Larger beer, warnanya bening dan 

rasanya ringan. 

3. Bock Beer : Beer yang dibuat secara khusus untuk diminum pada musim 

dingin di Jerman. Warnanya lebih gelap dengan rasa yang lebih manis dan 

juga lebih heavy (lebih berat). 

4. Ale : Hasil peragian dari malt yang telah diberi aroma malt. Warnanya lebih 

tua dari Larger beer dengan kadar alkohol yang lebih tinggi. 

5. Stout atau Beer Hitam : karena maltnya dipanggang terlebih dahulu pada 

waktu pembuatannya. Warnanya lebih gelap dari Ale, dengan rasa lebih keras. 

Beer jenis ini merupakan hasil fermentasi dari aromatic – malt yang kuat 

dicampur gula dan hop yang dalam beer jenis ini lebih banyak kandungannya. 

6. Porter : Adalah beer hitam karena bahan utamanya yang berupa malt 

dipanggang terlebih dahulu pada waktu membuatnya. Semacam ale namun 

lebih banyak mengandung busa, warnanya sangat gelap, lebih manis, aroma 

hopnya kurang kuat sedangkan aroma maltnya lebih kuat dari beer biasa, 

dengan kadar alkohol lebih rendah dari stout. Beer ini disebut porter karena 

biasa diminum oleh para penjaga pintu (porter). 

Cara menuangkan beer ke gelas : 

 Gelas beer kita pegang di tangan kiri dengan posisi miring ke arah kita. 

 Botol beer yang sudah dibuka tutupnya kita pegang dengan tangan kanan. 

 Dekatkan bibir botol ke bibir gelas (usahakan jangan sampai beradu). 

 Tuang beer dengan hati – hati. Jatuhkan beer kedalam gelas bagian dalam 

sehingga beer meluncur ke arah dasar gelas. 

 Kalau isi gelas sudah mencapai tiga per empat penuh, gelas beer kita 

tegakkan. 

 Lanjutkan penuangannya dengan menjauhkan bibir botol dengan bibir 

gelas. Jatuhkan beer ke tengah – tengah gelas sehingga menimbulkan busa. 

 Tuangkan terus sehingga permukaan busa mencapai bibir gelas. Awas 

jangan sampai tumpah. 

 Letakkan gelas beer dihadapan tamu langsung dengan tangan kiri dari 

sebelah kanan tamu. 
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 Botol beer yang masih ada isinya, yang ada di tangan kita, kita letakkan 

diatas meja sebelah kanan gelas beer tadi. Botol beer yang sudah kosong 

tidak perlu diletakkan di hadapan tamu. 

Atau bagi yang sudah professional dan berpengalaman, caranya adalah 

sebagai berikut : 

 Letakkan gelas beer yang bersih dingin dihadapan sebelah kanan tamu. 

 Botol besar beer yang sudah kita buka tutupnya kita pegang dengan tangan 

kanan dengan label menghadap kearah tamu. Dekatkan bibir botol beer 

dengan bibir gelas, jangan sampai menyentuh, dan tuangkan beer dengan 

hati – hati. Jatuhkan beer di dinding sebelah dalam. 

 Setelah isi gelas mencapai tiga per empat penuh, tinggikan atau jauhkan 

sedikit mulut botol dan tuangkan beer di tengah permukaan gelas sehingga 

menimbulkan busa sampai ke permukaan gelas, jangan sampai tumpah. 

 Untuk beer dengan botol kecil, biasanya beer dituangkan ke arah dinding 

gelas bagian dalam paling dekat dengan bibir botol dengan pelan – pelan. 

Bila tidak ada beer lagi beer yang tersisa di dalam botol, botol beer tidak perlu 

diletakkan diatas di meja di hadapan tamu. Bila masih ada beer yang tersisa dalam 

botol, letakkan botol disamping kanan gelas beer dengan label botol menghadap 

ke arah tamu. Perlu diingat bahwa gelas beer dingin dan botol beer dingin diberi 

alas coaster yang bersifat menyerap cairan atau dari plastic yang ridak tembus air 

yang diletakkan diatas meja dihadapan tamu terlebih dahulu. 

Cara menuangkan draught beer (beer yang masih dalam barrel atau tong kayu) 

seperti menuangkan beer botol juga, diarahkan ke dinding gelas bagian dalam, 

namun harus extra hati – hati karena alirannya dank arena beernya masih segar, 

biasanya lebih banyak busanya. 

Beberapa Negara penghasil beer : 

 Amerika   : Schlits, Michelob, Budweiser, Ballantine 

 Australia   : Swan, Foster lager 

 Belanda   : Heinneken, Amstel 

 China   : Putao 
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 Denmark   : Carlsberg, Tuborg 

 Indonesia   : Bintang, Anker 

 Jepang   : Asahi, Sapporo, Kirin, Santoro 

 Jerman   : Beck Beer, Lowenbrau, Dortmunder, Hoflan 

 Philipina   : San miguel 

 Perancis   : Kronenbourg 

 Swedia   : Skol 

 Inggris   : Guinness 

 Singapore   : Tiger, anchor 

SIFAT DARI BEER DAN PENYIMPANANNYA 

RASA BEER (BIERSMAAK) 

Untuk menilai rasa beer maka beer dikumur sedikit lalu ditelan. Rasa beer harus 

murni dan tidak boleh ada penyimpangan. Rasa beer harus Volmondig, yaitu suatu 

rasa yang tidak encer dan tidak kental. Beer juga harus mempunyai rezenz, yaitu 

rasa zat asam arang. 

Penyimpangan rasa beer bisa terjadi berupa : 

 Rasa pahit yang bertahan lama di mulut, yang disebabkan oleh hops yang 

sudah lama tersimpan atau karena beer teroksidasi. 

 Stroosmaak, disebabkan oleh gabah mout yang terlalu tebal atau pencucian 

yang terlampau banyak pada waktu penyaringan wort. 

 Rasa pahit yang kasar, karena mout terlalu dipanggang di moutering. 

 Troebsmaak, rasa yang dipengaruhi oleh koagulasi putih telur. 

 Gistsmaak, disebabkan oleh autolisa dari ragi. 

 Pasteuriseersmaak, rasa yang timbul bilamana terlampau lama di pasteurisasi. 

 Lichtsmaak, rasa yang timbul karena  beer dipengaruhi sinar matahari. 

 Infectiesmaak, disebabkan oleh bakter dari processing beer. 

BUSA BEER 

Busa beer dapat dibagi dalam tiga macam sifat, yaitu : 

 Volume busa yang ditentukan oleh kadar zat asam arang. 

 Kerapatan busa ditentukan oleh besar – kecilnya gelembung busa. 
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 Daya tahan busa ditentukan oleh sifat beer itu sendiri dan kebersihan alat – 

alat yang dipakai. 

DAYA TAHAN BEER 

Setelah beer dimasukkan ke dalam botol, beer tadi harus tampak jernih. Berapa 

lama kejernihan tersebut dapat bertahan tergantung daripada kekeruhan yang 

timbul. Kita dapat membedakan 3 macam kekeruhan : 

 Kekeruhan biologis, disebabkan oleh berkembangbiaknya mikroorganisme 

dalam beer. 

 Kekeruhan koloida, dipengaruhi oleh temperature, oksidasi, cahaya matahari, 

metal dan gerakan. 

 Kekeruhan kimia dapat terjadi akibat kesalahan pada pemrosesan beer. 

SUSUNAN KIMIA BEER 

Beer terdiri dari kurang lebih : 

 Air   : 89.0 – 92.0 % dari berat. 

 Alkohol  : 3.5 – 4.0 % dari berat. 

 Karbohidrat : 4.0 – 5.0 % dari berat. 

 Protein  : 0.2 – 0.4 % dari berat. 

 Karbondioksida : 0.4 – 0.45 % dari berat. 

 Garam mineral : 0.02 % dari berat. 

NILAI MAKANAN DALAM BEER  

Satu botol beer (640 cc) mengandung kurang lebih 300 kalori. Menurut literature, 

nilai makanan dari satu botol beer sama dengan 150 gram daging atau 80 gram, 

atau 4 butir telur ayam, atau susu 540 gram, atau nasi 85 gram. 

Beer sangat cocok untuk mengiringi hidangan panggang – panggangan seperti 

sate, ayam panggang, kambing guling, dan sebagainya. Beer dapat diminum 

langsung maupun diberi campuran minuman yang lain sebagai modify agent. 

Beer ditambah coca cola disebut Beer coke, beer ditambah 7 – up atau sprite 

disebut Beer Sandy. Beer juga dapat dibuat minuman campuran; misalnya beer 
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pletok. Beer dapat dikemas di dalam botol ( bottle beer), kaleng (canned beer), 

dan barrels (sebagai draught beer). 

Latihan Soal 

1. Jelaskan proses pembuatan BEER? 

2. Sebutkan macam-macam BEER? 
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TOPIK 6 

W   I   N   E  S  

Wine adalah minuman beralkohol hasil dari fermentasi sari buah anggur (Grape) 

yang masak dan dibuat sesuai dengan tradisi dan tata cara local dimana Wine 

tersebut dihasilkan. Wine atau anggur ini dibuat dari sari buah anggur dengan 

proses peragian (Fermentation). Anggur tergolong jenis minuman mahal karena 

diimport dari luar negeri (Perancis, Australia, Jerman, Italia dll). 

Oleh karena itu memerlukan suatu penanganan yang baik, apakah itu cara 

penyimpanannya atau pun cara penyajiannya. Bila penyimpanannya salah anggur 

akan rusak dan itu berarti suatu kerugian bagi hotel. Tempat menyimpan anggur 

dikenal dengan nama Wine Cellar. 

Persyaratan sebuah Wine Cellar : 

 Dibawah tanah atau minimal di tempat terpencil. 

 Keadaanya gelap / tidak kena sinar matahari. 

 Jauh dari mesin – mesin / getaran. 

 Temperaturnya berkisar antara 12 derajat celcius. 

 Ada ventilasi (agar tidak lembab). 

CARA – CARA MENYIMPAN WINE 

Cara menyimpan wine yang baik adalah dengan meletakkan wine dengan posisi 

tidur (rebah). Tujuan cara ini adalah untuk menjaga agar corknya tetap basah dan 

mengembang, sehingga tidak akan menjadi bocor. Kebocoran yang terjadi akan 

memungkinkan udara masuk ke dalam botol dan bereaksi dengan wine. Dan wine 

bisa rusak karena bakteri – bakteri yang berada di udara akan mencemarinya. 

Ruangan penyimpanan wine disebut  CELLAR. Cellar yang baik adalah yang 

tidak terkena sinar matahari dan dalam ruangannya yang berhawa sejuk. 

Disini gambaran tentang tata cara penyimpanan wine : 

 Anggur harus disimpan dalam posisi tidur dengan labelnya menghadap keatas, 

ditidurkan agar gabus selalu dalam keadaan basah dan tidak akan mudah 

teroksidasi dengan udara luar. ( kalau gabusnya kering, maka pori – porinya 
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akan mengembang dan udara mudah masuk menyebabkan kerusakan). Kalau 

gabus kering akan patah / hancur pada waktu anggur dibuka. 

 Bila anggur merah dan anggur putih disimpan dalam suatu cellar maka anggur 

merah harus disimpan pada susunan rak yang lebih tinggi / diatas. Karena 

suhu udara pada lapisan atas lebih panas dari lapisan bawah. 

UKURAN BOTOL WINE 

Wine diperdagangkan dalam botol dan botol wine ini bermacam – macam 

ukurannya. Yang banyak ditemui adalah yang ukuran FULL BOTTLE dan HALF 

BOTTLE, tetapi macam – macam ukuran botol wine adalah sebagai berikut : 

 Split, Baby atau Nip    =  6,5 ounces (Oz) 
 Pint (half bottle)    =  13 Oz 
 Bottle      =  26 Oz 
 Magnum     =  52 Oz  =  2 btls. 
 Jeroboam (Double Magnum)   = 104 Oz  =  4 btls. 
 Rehoboam      = 156 Oz  =   6 btls. 
 Methusaleh     =  208 Oz  =   8 btls. 
 Salmanazar     =  312 Oz  = 12 btls. 
 Balthazar     =  416 Oz  =  16 btls. 
 Nebuchadnezar    =  520 Oz  =  20 btls. 
 1 ounces (Oz) = kurang lebih 28,4 cc. 

Untuk lebih memudahkan dalam hal pengawasan di gudang, maka sebaiknya 

digunakan Bin Card atau kartu stock, yang digantung di tempat penyimpanan 

anggur tersebu, masing – masing kartu stock pada setiap jenis minuman dan 

ukuran. 

BIN CARD, tersebut memuat: 

a. Nomor Bin Card : Sesuai dengan jenis atau ukuran anggur. 
b. Nama anggur : Merk Anggur 
c. Par Stock  : Limit persediaan 
d. Masuk / tanggal : Dari pembelian 
e. Keluar / Tanggal : Di distribusikan ke Bar atau outlet lain. 
f. Jumlah Stock : Jumlah yang masuk atau keluar 
g. Balance(Sisa) : Penyeimbang antara jumlah keseluruhan dan dengan yang 

keluar / masuk harus sama dengan jumlah sisa stock dalam rak. 
h. Paraf / tanda tangan : Petugas gudang anggur. 

Wine atau anggur sangat banyak macamnya dan untuk membedakannya maka kita 

harus membuat suatu klasifikasi yang sistematis agar mudah dipahami : 

WINE CLASSIFICATION 
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A. Menurut kadar alkoholnya ( proses pembuatannya) 

 Natural wine 

 Sparkling wine 

 Fortified wine 

 Aromatic wine 

B. Menurut warnanya 

 White wine 

 Red wine 

 Rose wine 

 Sparkling wine 

C. Menurut rasanya (kadar gulanya) 

 Brut or nature 1% - 1,5% gula = VV Dry 

 Extra sec 1,5% - 4% gula  = Ex. Dry (Sweeter) 

 Sec 3% - 5% gula   = Medium Dry / sweet 

 Demi Sec 5% - 7% gula  = Quite sweet 

 Doux lebih dari 7%   = very sweet 

D. Menurut fungsinya ( kegunaannya) 

 Aperitif wine 

 Dinner wine 

 Dessert wine 

 Sparkling wine 

E. Menurut aroma / flavornya 

 Light bodied 

 Medium bodied 

 Full bodied 

A.  PEMBAGIAN WINE MENURUT KADAR ALKOHOLNYA 

Pembagian wine menurut kadar alkoholnya dapat juga disebut atau katakana 

sebagai pembagian menurut proses pembuatannya, karena proses pembuatan yang 

berbeda akan mempengaruhi pada kadar alkohol wine yang dihasilkan. 

1. Natural wine 
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Natural wine adalah wine yang merupakan hasil fermentasi langsung dari sari 

buah anggur ( Grape Juice ). Dan wine ini sering juga disebut light wine atau still 

wine. Kadar alkoholnya 10% - 12% dan tidak mengandung CO2. 

2. Sparkling wine 

Sparkling wine adalah wine hasil dari fermentasi berganda atau dua kali 

fermentasi atau refermentation dari white wine. Dikatakan demikian Karena 

hamper semua sparkling wine dibuat dari white wine. Tapi ingat ada juga yang 

dibuat bukan dari white wine. Kadar alkoholnya adalah sekitar 14% dan wine ini 

mengandung CO2. 

Di perancis ada suatu daerah yang bernama CHAMPAGNE, dan dari daerah ini 

menghasilkan grape yang sangat bagus untuk membuat sparkling wine. Sehingga 

sparkling wine yang dihasilkannya di beri label (nama dagang) CHAMPAGNE, 

sedang sparkling wine dari daerah lain, tidak boleh disebut dengan 

CHAMPAGNE. Meskipun akhirnya pada masa kini banyak daerah dan Negara 

lain yang menuliskan label champagne untuk hasil produksinya. 

Menurut sejarahnya, sparkling wine ini ditemukan secara kebetulan oleh seorang 

pendeta yang bernama DOM PERIGNON. Dengan tidak sengaja ia meragikan 

untuk kedua kalinya wine yang sudah jadi. Selanjutnya proses tersebut diselidiki 

dan kemudian disempurnakannya lagi. Sehingga sekarang sparkling wine yang 

terbagus adalah CHAMPAGNE dan champagne yang terbagus serta yang paling 

terkenal adalah merk DOM PERIGNON. Pada champagne ini kita mengenal 

derajat dari kemanisan, yaitu : brut (sangat kering), sec, demi sec, dan sweet 

(manis). 

3.   Fortified wine 

Fortified wine adalah wine yang kadar alkoholnya dinaikkan atau ditambah 

dengan proses kimia, yaitu proses ulang dengan brandy. Kadar alkoholnya 16 % - 

21 %. 

Bahan dasarnya anggur, cocok untuk mengiring atau mendampingi soup. Contoh : 

Madeira (Port and Serry). 

Jenis – jenis fortified wine : 

 Sherry dari Spanyol 
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 Port dari Portugal 

 Madeira dari Madeira, Portugal 

 Malaga dari Spanyol 

 Marsala dari Italia 

Pabrik / produsen sherry dan port yang terkenal, berasal dari Spanyol dan Portugal 

antara lain : 

 John Harvery 

 Sundayman 

 Gonzales Dyass 

 Pedro domeq 

 William enhumbert 

 Cayd 

SOLERA SYSTEM mempunyai arti bahwa yang tua mengajar muda, istilah ini 

adalah suatu tehnik mencampur sherry wine dimana sherry yang telah berumur 

lebih tua dicampur dengan lebih muda, untuk mendapatkan suatu mutu standar 

yang diinginkan. Sehingga serry yang dibotolkan akan mempunyai mutu yang 

sama. 

4.    Aromatic Wine 

Aromatic wine adalah wine yang diberi atau dicampur dengan aroma / flavornya 

akar – akaran, jamu – jamuan, bunga – bungaan, daun – daunan ataupun bumbu – 

bumbu (herb) dan lain – lainnya. Kadar alkohol diatas 22 % dipakai CO2. 

Jenis ini sering juga disebut dengan nama VERMOUTH. 

Bahan dasarnya sama dengan fortified kembang, kulit kayu sebagai unsure / 

menambah aroma (bau). Diminum sebagai aperitif atau bahan campuran sebagai 

cocktail. 

Merek – merek yang terkenal antara lain:  

 Noilly Prat 

 Cinzano 

 Martini 

 Dubonet 
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 Ricadona 

 Stock 

 Paul masson 

 Lillet 

Dry vermouth disebut juga French vermouth 

Sweet vermouth disebut juga Italian / Red Vermouth 

Martini vermouth dibedakan dengan martini cocktail 

B. PEMBAGIAN WINE MENURUT WARNANYA 

Pembagian wine menurut warnanya 

Seperti yang telah disebutkan pada definisi tentang wine kita ketahui bahwa wine 

tdibuat dari grape juice atau sari buah anggur, sedangkan buah anggur sangat 

banyak jenisnya. Namun pada umumnya ada dua macam warna buahnya, yaitu : 

WHITE  GRAPE dan RED atau BLACK GRAPE. Karena warna buah yang 

berbeda inilah, maka dapat dibuat wine yang berbeda pula warnanya. 

1. White wine 

White wine bisa dibuat dari white grape tetapi juga bisa dibuat dari black grape, 

asalkan grape juicenya saja yang diragikan atau difermentasikan, tidak berikut 

kulit buahnya. 

Warna white wine bukanlah putih / bening seperti air, tapi agak kekuning –

kuningan atau kehijau – hijauan. Biasanya tutup botol wine disebut dengan istilah 

CORK, dan cork ini dibungkus dengan sejenis plastic yang disebut FOIL. Cork 

dibuat dari kulit pohon yang memang khusus menghasilkan kulit yang bagus 

untuk itu, dan pohon untuk cork ini diproduksi / sangat banyak tumbuh di daerah 

Portugal. 

Wine wine atau anggur putih ini dihidangkan dingin untuk anggur ringan (light) 

antara 8 o C dan anggur berat (strong) antara 10 o C – 12 o C 

Anggur putih, paling sesuai mengiringi hidangan makan yang terdiri dari daging 

putih (ikan, babi, ayam, sapi muda). 

Contoh : white Burgundy, Dry white Bordeaux, Chablis, Alsace, dan lain 

sebagainya. 
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2. Rose wine 

Rose wine ini berwarna pink (merah muda). Warna ini dtperoleh dengan cara 

mengikut sertakan kulit red grape pada waktu fermentasi berlangsung, tetapi 

hanya untuk beberapa jam saja. Kemudian setelah didapatkan warna yang 

diinginkan maka kulit red grapenya diangkat dan fermentasi berlangsung tanpa 

kulit grape itu. 

Ada beberapa jenis rose wine yang mengandung sedikit CO2, yang disebut 

Cracking Rose. 

Anggur ini dihidangkan dalam keadaan dingin (10 derajat celcius – 12 derajat 

celcius). Dan merupakan anggur netral, jadi dapat diminum untuk mengiringi 

daging merah maupun putih. 

3. Red wine 

Red wine berwarna merah tua kecoklatan seperti warna air the yang kental. Dibuat 

dari red grape dan difermentasikan bersama dengan kulitnya sekaligus sehingga 

warna gelap dari kulit grape tersebut terserap olehnya. 

Anggur ini dihidangkan pada suhu kamar yaitu : 

Anggur baru sekitar 12 derajat celcius – 14 derajat celcius dan 

Anggur tua antara 14 derajat celcius – 17 derajat celcius. 

Red wine sangat cocok mengiringi makanan yang terdiri dari daging merah ( sapi 

dengan segala hasil olahan dari steak dan lain sebagainya). 

Contoh : Dole, Cote de Nuits, St. Nuits, Sainte Emillion chianti, Beaujolaise dan 

lain sebagainya. 

4. Sparkling wine 

Sparkling wine ada yang berwarna putih, rose maupun merah, tapi umumnya 

berwarna kekuning – kuningan. Tutup botol sparkling wine biasanya diikat 

dengan kawat, karena CO2  memnpunyai tekanan yang kuat dan itulah cirri utama 

dari anggur ini yaitu berbusa karena ditambah dengan gas. Dihidangkan dalam 

keadaan sangat dingin yaitu antara 6 derajat – 8 derajat celcius. Sparkling wine ini 

terkenal dengan sebutan champagne. Anggur ini dapat dihidangkan pada semua 

jenis makanan. 
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Contoh : G.H. Mumm & Co, Pommarie & Grano, Piper Hidsieck dan  Moet dan 

Chandon, dll 

C. PEMBAGIAN WINE MENURUT RASANYA (KADAR GULANYA) 

Pada garis besarnya ada tiga macam rasa wine yaitu : 

 Dry, tidak manis 

 Medium, sedang 

 Sweet, manis 

Yang mudah diketahui rasanya adalah champagne dan sherry, karena pada 

labelnya tertulis istilah yang menyatakan rasanya dan kadar gulanya. 

Pada CHAMPAGNE jenis rasanya adalah sebagai berikut : 

 Brut or nature 1% - 1,5% gula = VV Dry 

 Extra sec 1,5% - 4% gula  = Ex. Dry (Sweeter) 

 Sec 3% - 5% gula   = Medium Dry / sweet 

 Demi Sec 5% - 7% gula  = Quite sweet 

 Doux lebih dari 7%   = very sweet 

Pada SHERRY, jenis rasanya adalah sebagai berikut : 

FINO  : Manzila  = Very Dry, Very Pale 
   :  Fino   = Very Dry, Very Fine Dry 
   : Vino de Fasto = Pale and Dry 
   : Amontillado  = Pale, Dry, and Nutty 

OLOROSO : Amoroso  = Pale, Golden, Medium Dry 
   : Cream  = Medium Rich, Very Fine Golden 
   : Oloroso  = Very Rich, Deep Golden 
   : Brown  = Sweet, Deep Brown 

 D. PEMBAGIAN WINE MENURUT FUNGSINYA (KEGUNAANNYA) 

Yang dimaksud dengan kegunaan wine disini adalah kegunaan dalam mengiringi 

makanan atau hidangan – hidangan.  

1. Apperitif wine 

Adalah wine yang dimaksud sebelu makan atau mengiringi appetizer (makanan 

pembuka). Yang termasuk jenis ini adalah : 

 Vermouth  

 Sherry 
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 Port 

2. Dinner wine 

Ada dua macam dinne wine yaitu WHITE DINNER and RED DINNER WINE. 

Jenis ini biasanya untuk mengiringi MAIN COURSE. White dinner wine untuk 

mengiringi white meat and fish. Red dinner wine untuk mengiringi red meat. 

White wine dihidangkan dingin, dengan suhu sekitar 45 – 50 Fahrenheit atau 7 – 

10 Celcius. Sedangkan red wine dihidangkan pada room temperature, yaitu sekitar 

65 F atau 18 C. 

3. Dessert wine 

Untuk mengiringi dessert (makanan penutup). Rasanya manis, sesuai dengan 

dessert yang biasanya berupa makanan  yang manis – manis rasanya, misalnya 

cake, pudding, dan lain sebagainya. 

4. Sparkling wine 

Sparkling dan rose wine dapat mengiringi seluruh jenis makanan (netral, 

compromise). 

Sparkling wine dihidangkan pada suhu 40 – 45 F / 4 – 7 C. Rose wine 

dihidangkan pada suhu 45 – 50 F atau 7 – 10 C, sama dengan white wine. 

Jadi pada garis besarnya :  

APPERITIF WINE …….> mengiringi APPETIZER. 

WHITE WINE …………> Mengiring WHITE MEAT / FISH 

RED WINE …………….> Mengiringi RED MEAT 

DESSERT WINE ………> Mengiringi DESSERT 

SPARKLING WINE dan ROSE WINE ………..> Mengiringi semua jenis 

makanan 

E. PEMBAGIAN WINE MENURUT AROMA / FLAVOURNYA 

Aroma / flavour adalah bau yang spesifik / khas dari wine.  

LIGHT BODIED WINE 

 Aromanya lembut, bekas wine yang melekat di dinding gelas sangat tipis. 

MEDIUM BODIED WINE 

 Aromanya sedang, bekas wine yang melekat di dinding gelas tipis, tapi 

agak jelas terlihat. 
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FULL BODIED WINE 

 Aromanya kuat, bekas wine yang melekat di dindiong gelas terlihat pekat 

dan jelas dihubungkan dengan kegunaannya, aroma wine ada pengaruhnya 

dalam ketetapan mengiringi makanan. 

Daging yang lembut baunya, akan cocok dengan LIGHT BODIED WINE. 

Daging yang keras baunya, akan cocok dengan FULL BODIED WINE. 

ISTILAH – ISTILAH DALAM DUNIA PERDAGANGAN ANGGUR 

Ada beberapa istilah yang digunakan dalam dunia perdagangan anggur, 

diantaranya adalah sebagai berikut : 

1. Age or Aging : proses pemasakan dalam tong kayu atau botol. 
2. Apperitif : istilah Perancis untuk minuman yang disajikan sebelum makan 

sebagai pembangkit selera. 
3. Aroma : rasa yang dinikmati lewat mulut. 
4. Bouquet : aroma atau wangi – wangian atau yang tercium di dalam botol 

gelas atau botol sesudah botol tadi dibuka. 
5. Brut : istilah Perancis untuk minuman, terutama champagne yang sangat tidak 

manis (very dry). 
6. Carbonate : mengisi dengan gas asam karbon. 
7. Cask : tempat untuk memeram anggur dari tong – tong kecil yang terbuat dari 

kayu, yang terbaik untuk dipergunakan. 
8. Chambre : membawa atau membuat anggur pada suhu kamar / room 

temperature. 
9. Demi Sec : agak kurang manis untuk istilah champagne. 
10. Doux : manis sekali, untuk menunjuk salah satu jenis champagne. 
11. DOM : Singkatan dari Deo Optimo Maximo dari bahasa latin yang artinya 

untuk Tuhan paling baik, paling hebat, tertulis pada label botol Liqueur 
Benedictine. 

12. Frappe : Didinginkan atau dalam keadaan dingin. 
13. Liqueur : Spirit yang didapatkan dengan penyulingan, yang kemudian diberi 

aroma buah, tanam – tanaman dan bunga – bungaan. 
14. Proof : Standar kekuatan alkohol yang terkandung dalam minuman : 1 proof  

= ½ % alkohol (US). 
15. Rose : Istilah Perancis yang artinya pink atau merah jambu. 
16. Sec : tidak manis, untuk istilah champagne, untuk istilah anggur adalah dry. 
17. Schaumend : Istilah Jerman untuk sparkling. 
18. Vine : Istilah Spanyol untuk anggur atau wine. 
19. Vintage wine : Anggur yang dibuat di dalam sebuah tahun panen hasilnya 

paling baik. 
 

CARA PENYIMPANAN ANGGUR 

Pada dasarnya cara penyimpanan anggur / wine adalah sebagai berikut : 
Jenis Anggur  Suhu    Posisi / letak botol 
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Anggur merah / Red wine + 18o C   Roboh / horizontal 
Anggur putih / White wine + 10o C   Roboh / horizontal 
Anggur rose / Rose wine + 10o C   Roboh / horizontal 
Sparkling wine  + 10o C   Roboh / horizontal 
Fortified wine   + 18o C   Tegak / vertical 
Aromatized wine  + 18o C   Tegak / vertical 

Syarat lain yang harus dipenuhi untuk gudang penyimpanan anggur di antaranya : 

 Letak gudang dibawah tanah (baseman) 
 Keadaanya harus tenang, bebas guncangan. 
 Tempatnya gelap, tidak kena sinar matahari. 
 Ada sirkulasi / aliran udara : ventilasi 
 Suhu kamar berkisar antara 10 - 12 o C. 

Bila anggur merah dan anggur putih disimpan dalam satu gudang (celler), maka 

anggur merah harus disimpan di tempat yang lebih tinggi karena suhu di bagian 

atas sedikit lebih panas dari pada lapisan bawah karena ventilasi udara ada di 

sebelah atas. White wine, red wine, rose wine dan sparkling wine disimpan dalam 

posisi horizontal dengan label botol menghadap keatas agar tidak lembab dan 

menjadi rusak. Anggur tersebut disimpan dengan posisi horizontal agar tutup 

gabusnya senantiasa basah dan mengembang rapat, tidak teroksidasi oleh udara 

dari luar dan kemudian rusak. Bila disimpan dengan posisi tegak atau 

vertical,Gabus penutup tidak akan terkena anggur sehingga lama – lama gabus 

akan menjadi kering, pori – pori melebar, udara dari luar masuk sehingga anggur 

akan teroksidasi dari luar akibatnya anggur akan menjadi rusak. Anggur akan 

menjadi asam / sour atau spoiled. Gabus penutup botol yang sudah mengering 

akan hancur sewaktu dibuka dengan cork screw. Botol fortified wine dan 

aromatized wine disimpan dengan posisi tegak vertical karena kebanyakan tutup 

botolnya terbuat dari logam, yang tidak mungkin mongering dan melebar pori – 

porinya. 

Latihan Soal. 

1. Sebutkan persyaratn sebuah wine cellar? 

2. Jelaskan prosedur penyimpanan wine yang benar? 
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TOPIK 7 

LIQUOR / SPIRIT 

Liquor atau spirit adalah suatu jenis minuman yang mengandung alkohol tinggi, 

didapatkan dengan cara penyulingan hasil fermentasi dari suatu minuman. Spirit 

banyak digunakan sebagai bahan utama untuk mrmbuat minuman campuran. 

Spirit pada umumnya disajikan pergolas, yang dapat berupa : 

 Straight (tanpa campuran apa – apa) 
 Frappee (dengan es batu agak halus) 
 On the rock (disajikan dengan es batu) 

Kandungan alkohol dalam spirit dinyatakan dengan proof, dicantumkan pada label 

botol. Satu US proof sama dengan setengah persen alkohol. Sebagai contoh kalau 

di label botol tertulis 85 proof berarti bahwa minuman di dalam botol tadi 

kandungan alkoholnya 42,5 %.  Ukuran proof tidak selamanya sama untuk setiap 

Negara. Kita mengenal beberapa ukuran, misalnya : 

 US proof : 1 US proof  = 0,5 % alkohol. 
 British proof : 1 Br. Proof  = 4/7 % alkohol. 
 Gray Lussac : 1 GL   = 1 % alkohol. 

Botol – botol minuman jenis spirits pada umumnya disimpan posisi berdiri tegak 

dalam ruangan bertemperatur 24 o C.  Ada lima kelompok dasar liquor / spirit, 

yaitu : 

 WHISKY ( hasil distilasi dari grain, biji padi – padian). 
 BRANDY (hasil distilasi dari buah – buahan). 
 RUM ( hasil distilasi dari molasses / sirup gula). 
 GIN (hasil distilasi mash / bubur). 
 VODKA (hasil distilasi grain, biji padi – padian).  
 TEQUILA (hasil distilasi dari agave / kaktus) 
 OKALEHAO (hasil distilasi dari T- root) 

WHISKY 

Whisky adalah sejenis spirit yang didapatkan dengan cara distilasi dari peragian 

bubur biji padi – padian (ryewheat, corn, barley, maize, atau padi, atau semuanya 

dijadikan satu) dan diperam di dalam tong kayu. Ada 200 macam whisky. Whisky 

– whisky tadi memiliki taste / rasa yang berbeda – beda antara lain buatan yang 

satu dengan yang lain. Ada empat kelompok whisky, yaitu : 

 Scoth whisky  : Johnie Walker, Chivas Regal. 
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 Irish whisky  : Old Busmills, John Power, John Jameson. 
 Canadian Whisky : Seagrams, V.O., Canadian Club. 
 American Whisky : Old Grand Dad, Jim Bean, Jack Daniel 

SCOTH WHISKY 

Scoth whisky merupakan hasil yang nyata dari Scotlandia yang dipercaya sebagai 

whisky yang pertama kali diproduksi di dataran tinggi itu pada abad 16. Dalam 

bahasa Gael dinamai Usque Beathe yang berarti air kehidupan dan kemudian 

diinggriskan menjadi whisky. Perlu dicatat bahwa Scottish water (air dari 

Scotland) itu sendiri berperan sebagai bagian yang penting di dalam penyelesaian 

produk tersebut. Di dalam memproduksi Scoth whisky ada dua proses 

penyulingan yang dipergunakan, yaitu : 

 The pot still process, penyulingan terpisah berdasarkan jumlahnya. Malt 
whisky dibuat dengan proses ini. 

 The patent (or coffey) still process, sebagai kelanjutan dari proses diatas. 
Grain whisky diproduksi dengan proses ini. 

Scoth malt whisky dibuat dari bubuk barley yang dicampur dengan ragi saja dan 

hasilnya adalah the pot still process.  Sifat – sifat Scoth whisky : 

 Keras dan mempunyai bau yang khas. 
 Uapnya sedikit berasap (smoky) 
 Diperdagangkan dengan umur 4 tahun. 

Blended whisky : whisky yang terbuat dari bermacam – macam gandum. Straight 

whisky  : whisky yang terbuat dari satu macam gandum saja.  Contoh – contoh 

Scoth whisky : 

 Ballantine s. 
 Chivas regal 
 Dewars White Label 
 Johnnie Walker (red label) 
 Johnnie Walker (black label) 
 Peter Dawson 
 White Horse 
 Old parr 
 Dan sebagainya 

Pembuatan Scoth whisky mempunyai urutan sebagai berikut : 

a. Cleaning 

Barley di cuci, dipisahkan dari kulit airnya (sekam) dan kemudian 

dikeringkan. 
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b. Malting 

Barley yang sudah diseleksi direndam dalam air selama dua atau tiga hari 

sampai barley tadi tumbuh meninggi sampai kuku ibu jari.  Adalah air dari 

Scotlandia yang memberikan mutu yang unik pada Scoth whisky.  Barley 

kemudian dibentangkan di atas lantai beton untuk dikecambahkan selama 8 – 

12 hari. Kecambah barley ini secara constant dibolak – balik dengan tangan 

atau dengan mesin saladin untuk megangin – anginkannya. 

c. Drying and Grinding 

Perkecambahan dihentikan pada waktu tertentu dan barley kemudian 

dipanaskan di atas api batu bara dan lumut bahan bakar.  Lumut sebagai 

bahan bakar memberikan asap dan aroma pada malt selama proses ini. Malt 

dan gandum tersebut kemudian digiling, tidak sampai terlalu lembut, dan 

kemudian dimasukkan ke dalam tong. 

d. Mashing  

Bubuk gandum kemudian diberi air panas dan tepung yang larut akan berubah 

menjadi maltase. Cairan berasa manis yang dihasilkan kemudian diambil dan 

bahan sisanya dipindahkan untuk makanan ternak. 

e. Fermentation 

Wort didinginkan dan kemudian dilewatkan bejana di mana wort tadi 

diragikan dengan ragi yang dapat memecah gula dan mengubahnya ke dalam 

alcohol mentah. Hasilnya adalah semacam bir. Setelah dicuci kandungan 

alkoholnya kurang lebih 10%. 

f. Distillation 

Hasil cucian tadi kemudian disuling dua kali di dalam pot still kemudian 

dipanaskan. Karena alcohol mempunyai titik didih lebih rendah daripada air 

(yakni 80o C), maka alcohol lebih cepat menjadi uap yang kemudian 

didinginkan dan dikondensasikan lagi sehingga menjadi cairan. Hasil produk 

ini agak lemah dan spiritnya tidak murni, disebut low wines. Baru setelah 

disuling lagi akan menghasilkan Scoth malt whisky yang murni. 
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g. Maturation 

Whisky dituang ke dalam tong – tong kayu untuk dimatangkan sampai tingkat 

yang diinginkan selama 3 tahun. Untuk menghasilkan whisky yang bagus, 

whisky tersebut disimpan di dalam tong sherry atau tong anggur. 

h. Lending 

Sesudah malt whisky dan grain whisky diperam, kemudian dicampur dan 

dikawinkan untuk mencapai mutu dan aroma yang konsisten. Perbedaan tiap – 

tiap campuran dan pemeliharaan standar yang tepat adalah fungsi alat 

pencampur. Ada 40 perbedaan campuran malt dan grain whisky berdasarkan 

penanganan rahasia formula dari generasi untuk memproduksi Scoth whisky 

yang kita ketahui hari ini. 

i. Filtering dan Bottling 

Scoth whisky tersebut kemudian disaring dan dibotolkan. 

BOURBON WHISKY 

The Riv Elijah Craig merupakan Bourbon whisky produksi pertama yang di 

banggakan di dalam tahun 1789 di Bourbon, Amerika Serikat. Bourbon dikenal 

sebagai produksi khusus dari Amerika Serikat sehingga disebut American whisky. 

Hampir semua bourbon merupakan straight whisky, yaitu didapatkan dari sari satu 

jenis spirit hasil distilasi dari maize atau rye, dan diperam di dalam tong kayu 

untuk paling sedikit dua tahun. Sour mash whisky dibuat dengan sebuah variasi di 

dalam peragiannya. Si pembuat mempergunakan mash an fresh yeast (bubur dan 

ragi segar) dalam peragian bourbon.  American whisky ada dua macam, yaitu : 

 Rye whisky. 
 Bourbon whisky. 

Rye whisky : 

 Dibuat dari rye, merupakan straight whisky. 
 Dijual pada umur 4 tahun. 
 Jarang terdapat. 
 Harganya lebih mahal. 

Contohnya adalah Old Crew dan Old Charter. 

Bourbon whisky : 
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 Merupakan straight whisky. 
 Dijual pada umur 4 tahun. 
 Kadar alcohol 80 – 86 proof. 

Contohnya : 

 Old Taylor 

 Old Forester 

 Chapin & Gore 

 Old Grand Dad 

IRISH WHISKY 

Irish whisky dibuat dari bubur padi – padian (wheat, rye). Kebanyakan boleh jadi 

20 % oats dan wheat, dengan cara yang sama seperti dengan penanganan malt of 

Scothland dan disuling di pot still. Jenis ini menggunakan tiga kali penyulingan 

dan pemasakan yang lama (paling sedikit tujuh tahun). Hal tersebut menambah 

keunikan irish whisky. 

Irish whisky kebanyakan merupakan straight whisky dengan aroma yang lebih 

kuat namun lembut. Beberapa blended (campuran dari malt dan grain) whisky 

banyak tersedia berupa Lighter Bodied Products. 

Cara membuat irish whisky hampir sama dengan cara membuat Scoth, merupakan 

blended whisky;  hanya bedanya : 

 Tak berasap (non smoky). 

 Lebih keras. 

 Harganya lebih mahal. 

Contoh Irish Whisky : 

 John Jameson dijual dalam umur 6 tahun. 

 John Power 

 Tullamore Dew 

 Old Bush Mill 

Irish whisky ini ada yang diminum bersama – sama atau dicampur dengan kopi 

dengan whipped cream di atasnya; sangat terkenal dengan sebutan Irish Coffee. 
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CANADIAN WHISKY 

Padi – padian yang menjadi bahan utama untuk membuat Canadian whisky adalah 

maize, wheat, dan barley malt. Proporsi / ukuran dari grain (butir padi – padian 

yang dipergunakan dan proses distilasi serta penyulingan kembali merupakan 

rahasia perusahaan pusat penyulingan.  Canadian whisky diproduksi berupa 

blended whisky yang dapat dilakukan sebelum atau selama waktu pemeraman 

(aging).  Pemasakan dilakukan dengan menggunakan tong kayu putih selama dua 

tahun atau lebih. Kebanyakan Canadian whisky berusia lebih dari 6 tahun. 

Minuman – minuman terkenal yang terbuat dari Canadian whisky : 

 Canadian whisky dengan Dry ginger ale. 
 30 ml. Canadian whisky dengan es batu, lalu dituangi soda. 
 Canadian whisky dengan coke. 
 Canadian whisky dengan lemonade. 
 Canadian whisky dengan 3 bagian lemonade dan 1 bagian dry ginger ale 

dengan kulit jeruk nipis yang diperas. 

Sifat Canadian whisky : 

 Warna lebih jernih. 
 Selalu blended. 
 Dijual pada umur 6 tahun. 
 90,4 – 94 proof. 

Beberapa cara menghidangkan whisky : 

 Straight atau murni, artinya langsung dan tanpa campuran apa – apa. 
 Dengan mixer; sebagai minuman campuran agar kadar alkoholnya turun. Bila 

dicampur dengan coca cola disebut whisky cola; dicampur dengan soda water 
disebut whisky soda, dan lain sebagainya. 

 On the rock, dengan diberi es batu. Gelas yang biasanya dipakai adalah Old 
fashion Glass. 

BRANDY / COGNAC 

Adalah spirit yang dibuat dari buah – buahan (fruit), yang kebanyakan terbuat dari 

buah grape (anggur), pear dan lain – lain dengan cara atau diproses melalui 

system fermentasi dan kemudian di Destilasi untuk jadi spirits. Cara penyajian 

Brandy adalah : GLASS DI FLAMBEY atau dihangatkan dengan api khusus 

kemudian stetelah gelas agak panas BRANDY DITUANGKAN KE 

DALAMNYA. 
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COGNAC adalah nama dagang yang dimonopoli untuk brandy yang dihasilkan di 

daerah Cognac di Perancis.  ARMAGNAC, seperti halnya cognac adalah brandy 

yang dihasilkan di daerah Armagnac di Perancis.  Selain dari kedua daerah itu, 

tidak boleh ada yang menamakan brandynya dengan sebutan Cognac atau 

Armagnac. Cognac didestilasi dua kali, sedangkan Armagnac satu kali. Makanya 

Cognac lebih lembut, sedangkan Armagnac lebih keras Aroma bahan dan 

tanahnya (earthier Flavor). Kata BRANDY, berasal dari kata – kata 

“BRANDEWIJN” dari bahasa Belanda yang berarti “BURNED WINE”. Yang 

artinya anggur yang terbakar.  Kadar alcohol dari brandy berkisar antara 40 % - 45 

%, dan cara menghidangkan brandy yang terbaik adalah dengan cara memanaskan 

gelasnya terlebih dulu. Boleh dengan air panas, atau dibakar lebih dulu (flambee). 

Gelas yang digunakan untuk penghidangan seperti ini adalah BRANY SNIFTER 

GLASS. 

Pada label brandy atau cognac biasanya tertulis tanda – tanda atau kata – kata 

yang menyatakan umur brandy di botol itu. 

* =  one star  =  3 tahun. 

** =  two stars =  4 tahun. 

*** =  three stars =  5 tahun. 

 VO  : Very Old   =  (10 – 12 tahun). 
 VOP : Very Old Pale   =  (11 – 12 tahun). 
 VSO : Very Superior Old  =  (12 – 17 tahun). 
 VSOP : Very Superior Old Pale = (18 – 25 tahun). 
 VVSOP : Very -2 Superior Old Pale = (26 – 45 tahun). 
 XO  : Extra Old   =  Hingga 60 tahun. 
 NAPOLEON :    = 80 – 100 tahun. 

 
RUM 

Tidak diketahui secara pasti dari mana asal kata rum. Tapi ada yang mengatakan 

dari kata RUMBUSTIOUS yang artinya adalah LIQUOR / ALKOHOL KERAS. 

Teori lain mengatakan bahwa rum berasal dari kata latin SACCAHRUM (= gula), 

kata Spanyol RON ataupun dari bahasa Perancis RHUM.  Rum dibuat dari bahan 

tebu, yang sudah dikenal orang dengan sangat lama. Tebu diproses menjadi gula 

dan sisa pembuatan gula tersebut adalah MOLASE yang kadang – kadang masih 

mengandung hingga 5 % gula. Molase inilah yang dibuat menjadi rum. Istilah 
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mulase ini dinegara kita adalah AMPAS TEBU.  Menurut catatan sejarah, 

ALEXANDER THE GREAT dalam perjalanannya menaklukkan daerah – daerah 

timur, pernah tiba di India dan melihat tebu disana. Mungkin inilah awal 

penyebaran tebu ke barat. COLOMBUS juga menemukan tebu dalam 

pelayarannya ke WEST INDIES hingga tebu menjadi lebih murah harganya di 

Eropa. Pelaut – pelaut dan orang – orang Spanyol yang merantau mencari dunia 

baru dikatakan yang pertama kali mencoba meragi Sugarcane atau juice dari 

sugarcane. Mungkin dari sinilah RUM diketemukan hingga akhirnya dikenal oleh 

pelaut – pelaut Inggris dan lain – lain dan menjadi terkenal diseluruh dunia. Rum 

dihasilkan oleh Negara TROPIS penghasil gula, dan warnanya adalah JERNIH 

(LIGHT) DAN GELAP (DARK) dengan kadar alcohol antara lain 40 – 75,5 %. 

Rum ini banyak digunakan untuk minuman campuran yang banyak digemari 

seperti RUM COKE, BACARDI COCTAIL dan lain – lain, juga ada yang 

digunakan untuk menanbah rasa kue dan lain – lain.  Ada 4 macam kelas rum, 

yaitu : 

1. Very Dry, Light Bodied Rum 

Rasanya agak kering (dry) dengan sedikit sekali flavor dan aroma gula. 

2. Medium Bodied Rum 

Yang lebih pekat (dark) umumnya agak sedikit lebih manis dari pada yang 

putih. Jenis rum ini diproduksi di : Puerto Rico, Cuba, Virgin Islands, Hiati, 

Venezuela, Mexico, Hawaii dan Philipina. 

3. Rich, Full Bodied Rum 

Lebih gelap / pekat, lebih manis dan mempunyai aroma atau bau yang lebih 

tajam. Daerah produksi : Jamaika, Demerara, Martinique, Trinidad, Barbados, 

New England. 

4. Light Bodied, Pungently Aromatic 

Jenis ini mempunyai aroma yang sangat tajam. Aromatic rum lebih dikenal 

dengan nama Batavia Arak yang diproduksi di East Indies. 
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Pada dasarnya pembuatan rum adalah sebagai berikut : 

Mula – mula MOLASE dicampur dengan air dan difermentasikan atau diragikan. 

Hasilnya didestilasi, hingga mendapatkan suatu netral spirit yang berwarna 

bening. Dan netral spirit ini bias diberi warna dengan caramel, diberi aroma raisin, 

sherry, wine dan brandy. Kemudian di aging dalam tong kayu oak. 

Ada tiga macam warna rum yaitu white / light, golden dan dark. Kadar alkoholnya 

berkisar antara 40 % - 50 % tetapi ada juga yang khusus, yang berkadar 75 % (151 

proof). Negara – Negara yang menghasilkan light bodied rum terutama adalah 

Puerto Rico, Virgin Island dan Cuba selain itu, adalah Dominika, Peru, Argentina 

Paraguay dan lain –lain. Penghasil medium bodied rum antara lain Haiti dan 

Martinique, sedangkan full bodied rum dibuat di Jamaika. 

GIN 

Berbeda dengan minuman – minuman lainnya yang tercipta karena tradisi local, 

baik untuk pengobatan maupun untuk tujuan keagamaan, gin diketahui siapa 

penciptanya, yaitu seorang dokter dan maha guru Universitas Leyden, yang 

bernama FRANSISCUS DE LA BOE (1614 – 1672), yang dikenal pula dengan 

nama DOKTER SYLVIUS. Dia tidak memikirkan untuk membuat suatu 

minuman beralkohol tetapi ingin membuat obat, berdasarkan pengetahuannya 

bahwa minyak dari Juniper berry dapat digunakan untuk pengobatan. Hasil 

ciptaan ini disebut GENIEVRE. Selanjutnya orang Belanda menyebutnya 

GENEVER atau pun HOLLANDS dan SCHIEDAM (pusat pabrik gin dekat 

Rotterdam), sedangkan orang Inggris menyebutnya GIN. Gin adalah hasil destilasi 

dari Gandum (grain) dengan tambahan bumbu sebagai unsure pewangi seperti 

lemon peel dan lain – lain, berwarna putih bening seperti air namun ada yang 

berwarna karena pengumuran, dengan kadar alcohol 40 – 47 % dan banyak 

digemari untik membuat minuman campuran. Gin merupakan spirit yang paling 

murni diantara semua spirit karena prosesnya double distilasi. 

Proses pembuatannya melalui 3 step : 

1. Penyaringan spirit (alcohol). 

2. pembuatan flavor / aroma gin 
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3. Pencampuran antara 1 + 2 kemudian campuran tersebut didestilasikan 

kembali. 

VODKA 

Kata Vodka berasal dari kata Voda ( Rusia ) atau dalam bahasa Polandianya 

adalah Woda.  Pertama kali Negara penghasil VODKA adalah Negara Rusia dan 

dibuat dengan bahan dasar Kentang. Sekarang banyak Negara lain terutama 

Amerika, membuatnya dengan bahan dasar Grain atau Grain di campur dengan 

kentang. Kentang menghasilkan Vodka yang lebih baik, tetapi Grain dapat 

menghasilkan lebih banyak Vodka di bandingkan dengan kentang, jika jumlah 

bahan yang digunakan sama banyaknya. Vodka didestilasi dengan suhu dan proof 

yang tinggi, menyebabkan hilangnya segala aroma bahannya. Berbeda dengan 

GIN yang di beri bermacam-macam flavor, sedang Vodka tidak diberi tambahan 

flavor apapun, malahan disaring dengan CHARCOAL. Sedikitnya satu setengah 

pon bahan charcoal harus digunakan untuk dapat menyaring satu gallon Vodka 

dengan masa waktu penyaringan minimal 8 jam. Hasilnya adalah Vodka yang 

memilki sifat tak berwarna, dan tak berasa serta tak berbau ( Colorless, Tasteless, 

Odorless ). Aka tetapi ada juga Vodka yang di Flavor oleh beberapa Produsen. 

Vodka biasanya dapat diminum langsung dalam keadaan dingin terutama saat 

menikmati atau makan CAVIAR ( Telur STURGEON dari sejenis ikan yang 

banyak terdapat disekitar Negara tersebut ), atau untuk minuman campuran ( 

Coctail ), misalnya BLOODY MARY atau VODKA TONIC.   Warnanya sama 

seperti Gin dengan kadar alcohol 40 – 53 %.  Merk Vodka terkenal, adalah : 

 Romanoff 
 Smirnoff 
 Cossak 
 Stolichnaya 
 Zubrowka 
 Dan lain – lain 

TEQUILLA 

Sebelum Orang – orang Spanyol dating ke Amerika, pada awal abad ke 16, 

bangsa Aztec telah membuat minuman seperti wine yang disebut PULQUE yang 

dibuat dari Agave jenis MAGUEY ( Sejenis Kaktus ). Tanaman ini, jika sudah 

cukup besar, maka daun – daunnya dipotong tinggalah bonggol ( pangkal 

batangnya ) yang menyerupai Nenas yang sangat besar. Batang Agave ini diperas 



70 
 

dan di ambil Getahnya. Getah itulah yang difermentasikan hingga dapat 

menghasilakn minuman yang disebut PULQUE. Pulque ini kemudian 

didestilesikan hasilnya disebut MAGUEY BRANDY atau VINE MESCAL. Vine 

mescal yang terbaik berasal dari Kota TEQUILLA, jallisco di Negara Mexico. 

Selanjutnya minuman tersebut dikenal hingga sekarang dengan nama 

TEQUILLA. Hingga sekarang minuman ini telah menjadi minuman nasional 

Mexico.  Margarita adalah nama Coctail yang sangt terkenal, dibuat dengan 

Tequilla. Merk Tequilla yang terkenal adalah Mariachi dan Olmecha. Kadar 

alcohol tequilla ini kurang lebih 80 proof.   Orang – orang Mexico mempunyai 

suatu cara yang unik pada waktu minum Tequilla ini untuk menghilangkan rasa 

Getir dari Getah Agave tersebut. Lidah mereka di bubuhi garam terlebih dahulu 

kemudian kepala di tengadahkan, diperaskan jeruk nipis diatas lidahnya, barulah 

Tequilla diteguk. Cara minum tersebut hampir menyerupai suatu Upacara.  Akhir 

– akhir ini, ada lagi satu cara baru untuk meminum jenis Tequilla ini. Dipunggung 

tangan diperaskan jeruk nipis lalu di taburi Garam, punggung tangan tersebut di 

jilat dan tequila pun diteguk dalam sekali tegukan kecil. 

Merk – merk  Tequilla antara lain : 

 Mariachi 
 Olmega 
 Sierra 
 Jose cuervo 

OKALEHAO 

Okalehao adalah : 

 Minuman hasil destilasi dari Ti Root. 
 Berasal dari Hawaii. 
 Dibuat dengan merebus Ti Root, cairannya di ragikan dan kemudian 

disuling 

SAKE 

Sake disebut juga rice wine. Dibuat dengan bahan dasar rice (beras) dengan proses 

fermentasi berganda (re – fermentation). Tahap yang pertama adalah memasak 

bubur beras tersebut seperti membuat nasi tim dan diragikan. Proses ini 

berlangsung kurang lebih satu bulan. 

Tahap yang kedua adalah dengan menambah beras, air dan ragi kepada hasil 

pemasakan tahap pertama, sehingga berlangsung proses fermentasi yang kedua. 
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Proses fermentasi yang kedua ini berlangsung kurang lebih sepuluh hari.  Setelah 

kedua proses tersebut telah selesai, cairan tersebut disaring. Berbeda dengan beer, 

sake tidak mengandung  CO2.  Kadar alkoholnya sekitar 12 % - 14 %. Cara 

menghidangkan sake adalah dengan memanaskannya terlebih dahulu. Dan air 

merupakan factor yang sangat besar pengaruhnya terhadap mutu beer. Di 

Cekoslovakia ada sebuah kota bernama Pilsen, yang secara alamiah memiliki air 

yang sangat baik untuk membuat beer. Sehingga beer yang bagus mutunya sering 

disebut PILSENER BEER. Jenis beer buatan khas Jepang, yang sebagian orang 

menyatakan sake ini masuk kelompok Wine karena process pembuatannya sama 

seperti Process Wine, oleh karena itu sebagian orang menyebut minuman ini 

dengan sebutan Rice Wine, karena dibuat dari bahan beras dan dengan proses 

fermentasi berganda atau refer – mentation seperti proses pembuatan minuman 

Wine. 

Latihan Soal. 

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan Liquor? 

2. Bagaimana proses pembuatan scoth whisky? 
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TOPIK 8 

LIQUEUR 

Liqueur adalah minuman beralkohol yang rasanya manis, yang dibuat dengan cara 

PENGGABUNGAN SPIRIT , GULA DAN FLAVOURING. 

Spirit yang digunakan bias brandy, whisky, gin dan lain – lain. Namun 

kebanyakan yang digunakan adalah dari brandy. Sehingga banyak nama – nama 

liqueur yang menyebut kata BRANDY di belakangnya, misalnya CHERRY 

BRANDY,APRICOT BRANDY dan sebagainya. Disini perlu diingat bahwa 

liqueur rasanya manis sedangkan fruit brandy rasanya dry. Karean sering dijumpai 

nama yang sama, misalnya blackberry brandy. Blackberry brandy yang 

LIQUEUR adalah dari BRANDY + GULA + FLAVOUR BLACKBERRY. 

Sedangkan blackberry brandy yang FRUIT BRANDY adalah brandy yang dibuat 

dari blackberry. 

Liqueur berasal dari bahasa Perancis, sedangkan orang – orang di Amerika 

menyebutnya sebagai CORDIAL. Kadang – kadang liqueur ini dikenal juga 

dengan nama SWEET SPIRIT (alcohol manis). 

Nama tersebut memang tepat karena SEMUA LIQUEUR RASANYA MANIS 

sebab ditambahkan minimal 2,5 % (dua setengah persen) gula / syrup dari berat. 

Kata liqueur itu sendiri berasal dari kata LIQUEFACERE yang berarti 

mencairkan, dalam bahasa latin. Disini dimaksudkan bahwa semua bahan pemanis 

yang akan ditambahkan pada alcohol untuk membuat liqueur dalam bentuk cairan. 

Jenis liqueur ini dapat kita bedakan menjadi dua yaitu : 

1. Berasal dari buah – buahan (mempunyai warna natural). 

2. Dari tumbuh – tumbuhan (biasanya tidak berwarna, dan kalaupun berwarna, 

itu adalah sebagai warna yang ditambahkan, diantaranya : merah, rose, 

kuning, hijau, dll.). 
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Liqueur ini didapatkan dengan menggunakan tiga metode : 

Cold method 1 : 

INFUSION / MACERATION 

Cara ini dipakai bila flavor yang digunakan untuk membuat liqueur itu adalah 

fruit, yang sensitive terhadap panas dan akan rusak karenanya. 

Cara ini adalah cara mengeluarkan flavor atau aroma dari fruit yang digunakan 

yaitu dengan cara bahan baku yang sudah dikeringkan, direndam dulu dalam 

brandy yang berkadar alcohol tinggi (70 %) atau kadar yang kurang lebih 120 – 

130 proof, dibiarkan dalam waktu 6 – 8 bulan. Akhirnya sari rasa dan warna dari 

bahan baku tesebut akan terserap kedalam spirit atau brandy, dan selanjutnya 

disaring untuk kemudian pada hasil akhir ditambahkan gula. Terkadang diaging 

selama kurang setahun, dan sisa campuran dari penyaringan juga didestilasi 

kembali dan ditambahkan pada liqueur ini, untuk menambah atau memperkuat 

aromanya. 

Cold method 2 : 

PERCOLATION (penyerapan sirkulasi) 

Bahan baku yang dipergunakan biasanya jenis tanam – tanaman di tempatkan 

pada tempat khusus, dan BRANDY dialirkan atau dipompa melalui tempat khusus 

secara terus – menerus sehingga AROMA, RASA dan WARNA terserap oleh 

BRANDY, kemudian ditambah GULA dan disimpan untuk jangka waktu yang 

lebih lama sebelum dijual. Cara ini sebagaimana cara didalam membuat COFFEE 

(BREWING), yaitu dengan menetapkan flavoring diatas saringan, dalam suatu 

container, kemudian spirit dipompakan melaluinya. Sehingga spirit tersebut akan 

menyerap aromanya. Pemompaan ini akan dilakukan berulang- ulang selama 

beberapa bulan sehingga sifat – sifat dari flavoring betul – betul telah habis 

terserap. Kemudian sisa atau ampasnya, bias didestilasi dan dicampurkan 

kedalamnya. Kemudian disaring, ditambahkan gula dan diaging. 

Hot method 3 : 

RE – DESTILATION 
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Bahan baku yang dipergunakan biasanya dari tanam – tanaman ditempatkan dan 

dicampurkan pada BRANDY dan selanjutnya di re – destilasi kemudian pada 

hasil akhir ditambahkan gula. 

Cara ini digunakan bila bahan  - bahan flavoringnya tidak akan rusak karena 

terkena panas. Keuntungannya adalah bahwa cara ini lebih cepat selesainya dalam 

menyerap sari flavoring. Dalam cara ini, flavoring agent dihancurkan, dan 

kemudian dicampur dan diaduk dengan spirit hingga homogen. Selanjutnya 

campuran tersebut didestilasikan kembali. Hasilnya akan didapat suatu cairan, 

kemudian ditambah dengan gula dan diberi warna buatan. Oleh sebab itu dijumpai 

liqueur yang mempunyai beberapa warna yang berbeda, misalnya CURACAO, 

CRÈME DE CACAO, CRÈME DE MENTHE dan lain – lain. Proses terakhirnya 

adalah proses aging, yang berlangsung selama kurang lebih satu tahun. 

Seperti halnya brandy atau cognac, liqueur inipun dikenal dengan sebutan after 

dinner drink (diminum sesudah makan) untuk mengiringi dessert atau coffee. 

Liqueur bisa dihidangkan straight (tanpa es) ataupun dengan es (on the rock). 

Liqueur sering juga digunakan untuk flavoring makanan, biasanya dessert (cakes, 

parfait, dan sebagainya). Wanita sangat menyenangi jenis minuman liqueur ini. 

Aroma dari liqueur dihasilkan dari aroma asli bahan yang dpergunakan seperti : 

apple, herb dll, dan kadang – kadang dipergunakan langsung ESSENCE – nya 

seperti VANILLA dan lain – lain. 

Jenis – jenis liqueur yang terkenal : 

 CRÈME DE MENTHE 

Aroma dari rasanya didapat dari menthol atau peppermint.  

Ada dua jenis : putih dan hijau. 

 KAHLUA / TIA MARIA 

Keduanya adalah liqueur yang dibuat dari bahan dasar kopi dan banyak 

diproduksi di Meksiko. 

 COINTREAU 

Aroma dan rasanya didapat dari orange. Dibuat di Perancis (tetapi sekarang 

diproduksi juga di New Jersey). 

 DRAMBUIE 

Dibuat dari scoth whisky dan madu. 
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 BENEDICTINE DOM 

Dibuat dengan aroma herbs di fecamp, di Perancis. Resep pembuatan Benedictine 

yang pertama ditemukan pada tahun 1510 oleh seorang rahib yang bernama : 

DON BERNARDO VINCELLI  DOM merupakan singkatan DEO OPTIMO 

MAXIMO (puji – pujian kepada Tuhan yaitu TO GOD MOST GOD, MOST 

GREAT). 

 GRAND MANIER 

Aroma rasanya didapat dari buah orange (jeruk) dibuat didaerah Cognac Perancis. 

 SOUTHERN COMFORT 

Diproduksi di Amerika. Didapat dari bourbon whiskey, dengan liqueur dari buah 

peach. 

 CHERRY HEERING 

Adalah liqueur dari buah cherry (seperti buah kersen). Diproduksikan di 

Copenhagen Denmark oleh PETER F. HEERING. 

Latihan Soal 

1. Tiga metode untuk mendapatkan liqueur jelaskan? 
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TOPIK 9 

BAR SERVICE 

PERAN BARMAN 

 Pelayanan di bar dirasakan sangat ditentukan oleh barman, baik bartender, 

bar boy, maupun bar waiter factor kecuali bar manager dan asisten bar manager. 

Mereka berperan penting dalam menentukan keberhasilan pelayanan di bar. 

Banyak bar yang menyelenggarakan latihan sendiri untuk mendapatkan seorang 

barman yang baik. Sesudah menjalani latihan beberapa minggu, kemudian akan 

diangkat / dipromosikan menjadi asisten barman. Untuk meningkatkan 

keahliannya adalah dengan memberikan tanggung jawab yang lebih didasarkan 

atas kemampuannya. Bila sudah memungkinkan / sudah ada formasi, barulah 

dipromosikan sebagai bartender / barman. 

 Untuk meningkatkan penjualan minuman terutama minuman beralkohol, 

peran seorang bartender sangat penting. Bartender merupakan ujung tombak 

kesuksesan penjualan minuman. Banyak sedikitnya pelanggan bar yang datang, 

banyak sedikitnya penjualan / pendapatan dan keuntungan sangat tergantung pada 

keluwesan, keramahan, ketangkasan, dan kreativitas bartender. 

 Pekerjaan seorang bartender atau barman tidak ada bedanya dengan 

pedagang eceran lainnya. Hanya saja karena barang yang ia jual mempunyai sifat 

khusus, ia harus lebih berhati – hati agar dapat memuaskan pelanggan. Seorang 

bar man, sehabis dinas malam, pada hari berikutnya ia akan mendapat giliran 

siang. Untuk itu ia harus mempunyai waktu istirahat yang cukup agar senantiasa 

dapat menunaikan tugas dengan baik.   

 Senyum manis yang tulus seorang bartender / barman merupakan 

pendukung penjualan yang paling baik. Oleh karena itu menjaga kebersihan mulut 

dan gigi penting sekali sebagaimana halnya menjaga kebersihan badan.  Rambut 

harus sering disikat dan dishampo bersih, di potong tiap 2 minggu sekali (tidak 

boleh gondrong). Barman harus selalu memakai parfum dengan bau yang tidak 

terlalu merangsang. Ia tidak boleh memelihara kumis dan jenggot. Kuku jari 

tangan harus dipotong pendek, rapi dan bersih. 
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 Baju seragam yang dikenakan barman harus senantiasa bersih, bebas 

keringat, ataupun flek – flek kotoran, dan tidak boleh kusut / kumal. Baju 

berwarna tidak boleh dipakai, kecuali kalau seragam dinasnya memang demikian. 

Kaos dalam harus sering diganti. Perhiasan tidak boleh dipakai selama dinas. 

Kesehatan kaki bagi seorang barman / bartender adalah penting sekali. Dia tidak 

akan dapat menunjukkan dirinya bersih dari para tamu bila kakinya capai dan 

sakit. Kebersihan kaos kakipun harus senantiasa terjaga karena hanya dengan kaos 

kaki yang bersih seorang barman dapat terbebas dari kelelahan dan penyakit. 

 Sepatu dengan tumit rendah / datarpun dapat membuat barman atau 

bartender tidak cepat letih karena hilir mudik kesana kemari. Alas kaki yang 

terbuat dari karet juga akan dapat mengurangi ketegangan.  Syarat – syarat yang 

lain dari seorang bartender / barman diantaranya : 

 Berpenampilan rapi, necis, bersih, ramah dan sopan. 
 Cekatan, suka dan gembira, selalu ada kesedian untuk melayani tamu. 
 Bersikap jujur, dapat dipercaya, tidak suka minum – minum. 
 Lancer berbahasa Asing, berbahasa Inggris agar dapat berkomunikasi secara 

efektif dengan para tamu asing. 
 Berpengetahuan luas terutama yang berkaitan dengan bidangnya. 
 Mampu menciptakan – membuat – memperagakan berbagai minuman 

campuran dengan baik. 

 Ada beberapa petunjuk penting yang harus diperhatikan oleh setiap orang 

yang bekerja di bar, yaitu sebagai berikut : 

1. Adab sopan santun atau tata karma anda akan mempengaruhi penjualan 
minuman anda. 

2. Ciptakan sebuah kenangan manis dan selera minum para tamu dengan wajah 
ceria anda. 

3. Tangani keluhan Tamu dengan Ramah dan Sopan. 
4. Jangan pernah membuat Tamu merasa tergesa – gesa atau anda 

memperlihatkan sikap tidak sabar. 
5. Bila Anda harus membalas sebuah telepon di bar, lakukan sepelan mungkin 

agar tidak mengganggu para tamu. 
6. Anda bukan seorang Barman yang baik bila belum dapat mengisi empat gelas 

minuman dengan ukuran yang tepat atau pas. 
7. Anda hendaknya dapat berkawan dan bekerja sama yang baik dengan sesama 

karyawan. 
8. Apabila minuman dipesan, pertama kali letakkan gelas yang diperlukan di atas 

Counter Bar. 
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9. Bila anda harus menuangkan minuman yang sama lebah dari satu gelas maka, 
gelas pertama sampai dengan yang ke empat diisi seperempat penuh terlebih 
dahulu, kemudian kembali ke gelas pertama sampai dengan gelas ke empat. 

10. Segeralah setelah anda mencampur minuman simpan kembali di tempat 
semula botol minuman tadi. 

11. Sesuai dengan aturan, standart Resep harus diikuti. 
12. Banyak bar – bar yang mempergunakan Jigger sebagai ukuaran untuk 

membuat minuman. 
13. Bila dijual, minuman harus dijual dengan tepat. 
14. Waktu menciptakan standart Coctail pergunakan es batu yang tepat karena 

cepat meleleh. 
15. Cocktail yang harus dishake, jangan dikocok terlalu lama. 
16. Jangan menyajaikan minuman botol yang hampir habis karena sisa minuman 

tadi dapat dimanfaatkan / disimpan untuk membuat cocktail. 
17. semua gelas – gelas minuman yang akan kita pergunakan harus di lap dua kali. 

Pertama, untuk mengringkan gelas tadi, ke dua untuk mengkilapkan tentu saja 
dengan lap yang berbeda. 

MENGHIDANGKAN RED WINE / ANGGUR MERAH 

 Hampir semua anggur merah dihidangkan pada Room temperature. Untuk 

menghidangkannya, gelas anggur boleh di angkat dari atas meja. Anggur merah 

yang umurnya masih muda dapat dihidangkan tidak dengan wine basket, berbeda 

dengan anggur yang sudah tua, yang harus dengan cara decanting, yaitu 

menuangkan anggur kedalam decanter gelas terlebih dahulu sebelum di tuangkan 

ke gelas tamu. 

 Jangan lupa untuk menuangkan anggur ke gelas Host (Tuan Rumah) atau 

orang yang memesan anggur tersebut pada urutan yang paling akhir, sesudah tamu 

– tamu yang lain dilayani. Waktu menuangkan anggur ke gelas tamu, lakukan 

setepatnya. Jangan sampai ada anggur yang menetes ke taplak meja. Alat – alat 

membuka anggur adalah : 

 Linen napkin (lap makan dari kain). 
 B & B Plate (piring Roti) 
 Cocktail paper napkin (Tissu) 
 Cork Screw (pembuka tutup botol anggur) 

Untuk menghidangkan anggur merah, tata caranya adalah sebagai berikut : 

 Waktu membawa botol anggur ke meja tamu, botol tiadak boleh dijungkir 
balikkan atau di kocok – kocok. 
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 Bawalah botol anggur tersebut dengan posisi yang sama dengan sewaktu 
disimpan untuk menghindari tercampurnya sediment dengan Anggurnya. 

 Simpan dan tarulah wine basket diatas guiridon besama – sama alat – alat 
lainnya. 

 Label anggur harus menghadap ke atas, kearah tamu. 
 Tunjukkan botol anggur tersebut kepada host atau tamu yang memesan 

dengan memperlihatkan botol dengan label menghadap kearah tamu. 
 Tangan kiri memegang leher botol, sedangkan tangan kanan memegang pantat 

botol. Bukalah botol anggur tadi dengan botol tetap berada didalam wine 
basket. Potonglah lapisan timah yang melingkar di bawah bibir botol. 

 Kerjakan dengan teliti dan hati – hati. Ingat jangan sampai mengoyangkan 
botol, karena sediment akan bercampur dengan anggur. 

 Taruh lapisan timah tadi di atas B & B plate. 
 Agar nampak bersih dan menarik, sehabis lapisan timah yang menutup botol 

dibuka, lap bibir botol dengan napkin. 
 Angkatlah tutup gabus itu dengan hati – hati, pelan tapi pasti. Janagn di angkat 

secara mengejut karena hal itu akan dapat menyebabkan anggur muncrat 
keluar. 

 Bila kita membukanya dengan cork screw yang model lama bentuknya 
sederhana, sesudah cork scre kita tarik untuk mengeluarkan gabus, maka 
ketika panjang gabus yang masih ada dalam botol kira – kira tinggal satu senti 
meter lagi, gabus itu kita tarik dengan tangan dengan hati – hati untuk 
menghindari guncangan yang dapat membuat anggur muncrat.keluarkan tutup 
gabus itu dengan tangan kiri menggenggam wine basket kuat – kuat. 

 Ciumlah tutup gabus setelah kita keluarkan dalam botol dengan jarak 3 – 4 cm 
dari hidung. 

 Taruh tutup gabus itu diatas alas dari stainless atau B & B plate yang telah 
dialasi dengan small paper napkin. 

 Berikan tutup gabus itu kepada tamu yang memesan atau host dari arah 
sebelah kanan. Berilah kesempatan kepada tamu tadi untuk memeriksa dan 
mencium atau membaui tutup botol tadi. 

 Setelah tamu mencium tutup botol tadi, simpan gabus didalam wine basket. 
 Bersihkan bibir botol anggur dengan napkin. Lebih baik kita gunakan paper 

napkin untuk membersihkan bibir botol tadi sebab napkin, terutama yang 
berwarna putih bila kena anggur merah akan susah dibersihkan. 

 Kalau perlu, setelah anggur merah tadi dibuka, biarkanlah sesaat untuk 
memberi kesempatan kepada anggur tadi untuk bernafas / bersenyawa dengan 
oksigen diudara. 

 Tuangkan sedikit anggur merah tadi kedalam gelas host ke tamu yang 
memesan, untuk ditest / dicicipi terlebih dahulu. 

 Tuangkan dari sebelah kanan tamu dengan mengangkat gelas anggur tadi 
dengan tangan kiri. 
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 Tamu atau host akan mencicipi anggur yang telah dituangkan kedalam gelas 
untuk mengetahui kondisi anggur yang dipesannya. Sesudah host mengatakan 
ok, kita ucapkan terima kasih. Atau dapat pula kita tanyakan terlebih dahulu 
apakah kondisi anggur cukup baik ? 

 Hidangkan anggur mulai dari para wanita terlebih dahulu atau orang yang 
duduk disebelah kanan tamu yang bertindak sebagai host, kemudian berjalan 
berkeliling berlawanan arah dengan jarum jam. Host adalah orang yang 
terakhir dilayani. 

 Simpanlah kembali wine basket yang masih berisi botol lain wine tadi diatas 
gueridon dengan label disebelah atas menghadap kepada host. Namun dapat 
juga wine basket tadi diletakkan diatas meja tamu disebelah kanan host. 

MENGHIDANGKAN ANGGUR PUTIH 

 Perlu diingat bahwa menghidangkan anggur putih yang dingin segelas 

anggur harus tetap dibiarkan diatas meja, tidak boleh diangkat anggur putih 

dihidangkan dalam keadaan dingin sekali. Prosedur menghidangkan anggur putih 

sedikit berbeda dengan anggur merah. Sebelumnya kita harus memeriksa alat – 

alat yang akan kita pergunakan, apakah semua sudah lengkap tersedia gueridon. 

Alat – alat tersebut adalah sebagai berikut : 

 Wine cooler 
 Wine stand atau wine cooler stand atau alas untuk botol anggur putih yang 

dilapisi napkin. 
 Linen napkin 
 Paper napkin 
 Silver underliner atau B & B plate 
 Cork screw 

Ambillah botol anggur putih dari wine cooler untuk diperlihatkan kepada tamu 

yang memesan. Caranya : 

 Lipatlah napkin yang bersih dan rapi menjadi segi empat dan kemudian 
peganglah dengan tangan kanan. 

 Botol anggur putih kita pegang pada lehernya dengan tangan kiri, kita angkat 
dari dalam tempat pendingin dan bagian pantat botol kita pegang dengan 
tangan kanan yang beralaskan napkin agar air tidak menetes kelantai atau 
kemeja tamu. 

 Perlihatkan botol itu kepada tamu dengan label menghadap tamu. 
 Beri kesempatan kepada tamu untuk memeriksa botol anggur itu, apakah 

sudah selesai dengan yang dia maksud. 
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 Taruh kembali botol anggur itu kedalam wine cooler, posisi botol dalam wine 
cooler haruslah mulut botol arahnya menjauh dari host sehingga host dapat 
melihat label botol tersebut. 

 Potonglah lapisan timah yang menutupi bibir botol dengan pisau yang terdapat 
pada cork screw, potonglah lapisan timah itu persis di bawah tonjolan bibir 
botol. 

 Bersihkan bibir botol tadi dengan napkin. 
 Masukkan cork screw sedalam mungkin. Tempatkan fulerum atau titik galang 

cork screw tadi pada bibir botol untuk mempermudah mencabut tutup botol. 
 Cabut gabus penutup dengan hati – hati dan jangan sekali – kali 

melakukannya dengan keras karena anggur mungkin akan menyembur keluar. 
 Hentikan menarik cork screw apabila tutup gabus tinggal 1 atau 2 cm di dalm 

botol. 
 Peganglah botol atau leher botol dan tarik tutup gabus itu sambil memutarnya 

sedikti dengan tangan. 
 Ciumlah tutup gabus itu dengan jarak 2 atau 3 cm dari hidung. 
 Taruh tutup gabus itu diatas B&B plate yang sudah dialasi paper napkin. 
 Berikan tutup gabus itu kepada tamu yang memesan dari arah sebelah kanan 

tamu. 
 Bersihkan sekali lagi bibir botol itu dengan paper napkin. 
 Lipatlah linen napkin dengan rapi membentuk bujur sangkar untuk 

membungkus botol anggur. 
 Peganglah botol yang telah dibungkus dengan napkin itu dengan label 

menghadap ke arah tamu. 
 Tuangkan sedikit anggur itu ke dalam gelas host untuk dicoba. 
 Host akan mencicipi anggur itu untuk mengetahui kondisinya. Setelah host 

setuju, ucapkan terima kasih. 
 Tuangkan ke gelas – gelas tamu dari samping kanan. Sesudah semua tamu 

dilayani dengan prosedur yang benar, barulah anggur tadi kita tuangkan ke 
dalam gelas host. 

PROSEDUR WAKTU TUTUP BAR 

Setelah bar mengakhiri operasinya,prosedur yang harus dilakukan aleh 

barman adala h sebagia berikut : 

 Kumpulkan semua botol liquor yang sudah kosong. 
 Cuci dan keringkan gelas dan semua peralatan lainnya. 
 Kumpulkan semua garnish dan simpan kembali. 
 Simpan kembali semua jus ke dalam refrigerator. 
 Keluarkan es batu dari tempatnya. 
 Yakinkan bahwa semua mesin dan alat – alat yang mempergunakan listrik 

sudah dimatikan dan dibersihkan baik – baik. 
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 Susun dan atur kembali semua peralatan bar dengan serapi mungkin. 
 Bersihkan tempat garam dan gula. Bersihkan counter bar serta rak – rak 

tempat penyimpanan minuman. 
 Prosedur penetapan untuk cocktail lounge dan restoran mungkin sedikit 

berbeda. 
 Periksalah policy untuk persiapan dan penutupan bar bersama supervisor. 

Dengan daftar atau list ini mungkin satu permulaan yang baik untuk bahan 
diskusi. 

MINUMAN YANG COCOK UNTUK MAKANAN TERTENTU 

Minuman yang dapat disarankan secara umum 

Saran berikut ini bukanlah suatu keharusan atau sesuatu yang harus diikuti 

namun hanyalah suatu ide.  Misalnya anggur merah dan anggur putih yang cocok 

dengan macam – macam makanan. Bila anda tidak berada di Eropa, maka 

berdasarkan percobaan dengan sebanyak – banyaknya dengan anggur local apa 

yang kiranya cocok dengan suatu makanan. Misalnya: STARTES 

Honey dew melon  : England  : Adgetstone Estate 
Consommé   : Spain   : Dry Sherry 
Saufle    : Australia   : Schulk 
Pate    : Burgundy  : Beaune 
Oeufen en Cocote  : Burgundy  : Bourgogne Aligote 
Gazpacho Andalus  : Spain   : Rioja (red) 
Prawn cocktail   : Loire   : Muscadet 
Spaghetti Bolognese  : Italia   : Chianti  
Spaghetti a’la Vongale : Italia   : Verdicchio 
Quiche Lorraine  : Alsace  : Traminer 
Cold Borscht   : Hungary  : Rose Magyar 
Taramasalata   : Greece  : Restina 
Arthicokes   : Burgundy  : Macon 
Avocado   : Bordeaux  : Graves 
Fish Dishes   : Loire   : Muscadet 
Eggs Dishes   : Portugal  : Vinho Verde 
Parma Ham   : Bulgaria  : Chardonnay 
Snails    : Italia   : Faschati 

SOUP 

Clear soup  : Sherry, Madeira 
Lobster Bisque : Dry white Wine 
Meat Soups  : Red Wine 

Vichyssoi  : Alsace 
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FISH & SEA FOOD  

Fish with Sauces  : Finer Premier, Cru Wines 
Oyster    : Champagne 
Smoked Salmon  : Loire   : Sancerre 
Moules Mariniere  : Loire   : Gros Plant Du Pays 
Dress Crab   : Loire   : Saumur Blanc de Blanc 
Trout    : Germany  : Bernkasteler Doktor 
Triute au Bleu   : Loire   : Pouilly Blanc Fume 
Smoked Eel   : Italia   : Fraschati 
Sole    : Burgundy  : Meursauts 
Sole Meuniere   : Germany  : Moselle Pieporter 
Scampi Provencale  : Rhone  : Tavel Rose 
Poached Salmon  : Burgundy  : Le Montrachet 
Celd Salmon Mayonaise : Loire   : Muscadet 
Grilled Herrings  : Scandinavia  : Schanapps 
Caviar    : Poland  : Vodka 
Turbot    : Burgundy  : Le Montrachet 
Turbot au Gratin  : Switzerland  : Fondant de Sion 
Lobster in Pernod  : French  : Pastis 
Japanese Tempura  : Japan   : Sake 
Fish and Chip   : Gunnes 
John Dary   : Switzerland  : Dorin 
Red Mullet   : Germany  : Spatlese and Auslesewines 
Shle fish   : Lorie   : Poully Fume 
Kippers Fruit de Mer  : Languedoc  : Clariette du Languedoc 
Pasta    : Italia   : Chianti 

MEAT & VEAL 

White Meat   : Light Red or Medium Dry White Wine 
Roast Veal   : Italia   : Barolo 
Veal Fricandeau  : Languedoc  : Rese Pelure d’oginon 
Osco Bocca   : Italy   : Barbaresco 
Saltim Bocca   : Italy   : Volvolicella 
Roast Veal   : Germany  : Bernkasteler Riesling 
 
PORK & HAM 
Roast Pork   : Beaujolais  : Morgon 
Pork Chop in Cider  : Normandy  : Cider 
Ham in Madeira Sauce : Sicily   : Corvo 
Yambon Persille  : Burgundy  : Beaujolais Neuveau 
Fikttis de Tours  : Loire   : Touraine Cabernet Rose 
Sucking Pig   : Claret   : Chateau Batailley 
 
LAMB & MUTTON 
Roast Leg or Lamb  : Cote de Beaunne : Aloxe Corton 
Roast Rock of Lamb  : Calret   : Chateau Leoville Lascases 
Caarred Agneau  : Claret   : Chateau Pontet Canet 
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Lamb Cutlets   : Beaujolais  : Moulin A Vent 
Navarin on Mutton  : Burgundy  : Aloxe Corton 
 
BEEF (RED) 
Roast Beef & Yorkshire : Claret   : Chateau Talbot 
 
PUDDING 
Beef Stroganoff  : Bulgaria  : Chardonnay 
Goulash   : Hungary  : Bulls Blood of Eger 
Steak au Poivre  : Argentina  : Rosado 
Hamburgers   : Algeria  : Red 
Salt Brisket   : Alsace  : Sylvaner 
Steak Tartar   : Aquavit 
Fondue Bourguignonne : Burgundy  : Gavrey  
 
CHICKEN & POULTRY (RED OR WHITE) 
Coq au Vin   : Burgundy  : Chambolle Musigny 
Chiken Kiev   : Nurgundy  : Volnay 
Rost Chicken   : Claret   : Chateau Rausan Segla 
Chicken Fricasse  : Burgundy  : Poligny Montrachet 
Rost Turkey   : Burgundy  : Vosne Romanee 
Rost duck   : Loire   : Chinon, Bourguevil 
Salmis of Duck  : Hock   : Riesling, Spatlese 
 
GAME (RED) 
Rost Pheasant   : Claret   : Chateau Gruaud Larose 
Civet de Lievre  : Claret   : Chateau Chewal Blanc 
Casswroled Potrige  : Claret   : Chateau Lynch Bages 
Rabbit Pie   : Beaujolais  : Vin del’Annte 
Roast Goose   : Burgundy  : Romanee – Conti 
Pigeon with Cherry  : Portugal  : Marquis de Soveral 
Quailen Caisses  : Claret   : Cateau Troplong Mondot 
Terrine of Hare  : Rhone  : St. Joseph 
Rost Haunch of Venian : Hock   : Schloss Vollrods 
 
GENERAL 
Bubble and Squeak  : Chile   : Carbenet 
Tripe and Onions  : Morocco  : Vin Rouge 
Haggis    : Chothland  : Malt Whisky, Scoth Ale 
Irish Stew   : Beaujolais  : Fleurie Blanc 
Steak & Kidney Pudding : Burgundy  : Macon 
Liver and Bacon  : Portuguese  : Rose 
Eggs, Bacon, Chips  : Anything your fancy wine : Guiness, Beer, Cider 
 
ORIENTAL DISHES 
Tandoori Chicken 
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Latihan Soal 

1. Jelaskan prosedur menghidangkan Red Wine?  

2. Berikan contoh minuman yang cocok dengan makanan tertentu? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 
 

DAFTAR PUSTAKA 

1. Soekresno, Manajemen F & B Service 
2. Richard Sihite, Pengetahuan Dasar Bar 
3. Soekresno, I N Pendit. Petunjuk Praktek Pramusaji 
4. H. Marsum W.A. Banquet Table Manner & Napkin Folding. 
5. I.G. Putu Laksaguna. Tata Hidangan. 
6. BPLP Bandung, Panduan Dasar Restoran. 
7. Lewis. Dining Room Restoran. 
8. H. Marsum, Bar Minuman dan Pelayanannya. 
9. Hamami Amiek, Pengetahuan Minuman dan Bar 
10. Robert Skalli, To Pleasure of  South of France Wine 
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LAMPIRAN JAWABAN SOAL 

 

Jawaban Soal Topik 1 

1. Munculnya Bar  

”BAR IS A COUNTER AT WHICH FOOD OR SPECIALLY 
ALCHOHOLIC BEVERAGES ARE SERVED”(Webster’s third New 
International Dictionary, 1967 hal.174, kol. 1, baris 47). Bandingkan 
definisi di atas dengan ungkapan sebagai berikut : “Barrier is something 
that obstruct, hinders or prevent passage,progress or action.” 
Dalam buku – buku terbitan amerika disebutkan bahwa Bar berasal dari 
Amerika utara. Di Inggris, menyatakan bahwa Bar berasal dari bahasa 
Inggris “barre”.kata ini diperkenalkan pertama kali oleh Shakespeare pada 
tahun 1592. barre di sini atau barrier didefinisikan sebagai sekat penghalang 
atau meja darimana minuman dan makanan dihidangkan kepada tamu baik 
dirumah penginapan,hotel,kedai kopi, atau stsiun kereta api. Dengan 
membandingkan kedua pengertian tersebut maka dapat diambil kesimpulan 
bahwa “BAR” adalah counter di mana minuman, terutama yang 
mengandung alcohol dihidangkan,sedangkan counter merupakan pembatas 
dari penjual dan pembeli. 

 

2. Macam-macam gelas yang dipakai di Bar 
  Stem glass (gelas - gelas berkaki) 

a. Liqueur glass : untuk menyajikan liqueurs/cordial. 
b. Straight whisky glass : untuk menyajikan whisky tanpa campuran. 
c. Pousse café glass : untuk menyajikan pousse café. 
d. sherry glass : untuk menyajikan sherry. 
e. Cocktail glass : untuk menyajikan cocktail. 
f. Champagne glass : untuk menyajikan champagne. 
g. Sour glass : untuk menyajikan whisky sour. 
h. Goblet glass : untuk menyajikan air es. 
i. White wine glass : untuk menyajikan anggur putih. 
j. Red wine glass : untuk menyajikan anggur merah. 
k. Brandy snifer/Brandy balloon : untuk menyajikan brandy atau cognag. 
l. Fizz glass : untuk menyajikan gin fizz. 
m. Parfait glass : untuk menyajikan eskrim dengan potongan buah – 

buahan. 
n. Pilsner glass : untuk menyajikan bir. 
o. Beer goblet glass : untuk menyajikan bir. 
p. Martini glass : untuk menyajikan martini. 

Tumbler glass (gelas tak berkaki) 

a. Old fashioned glass : unutk menyajikan aneka minuman on the rocks. 
b. High ball glass : untuk menyajikan bermacam – macam minuman 

highballs. 
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c. Collins glass : untuk menyajikan minuman Collins atau long drink. 
d. Zombie glass : untuk menyajikan zombie. 
e. Juice glass : untuk menyajikan juice. 
f. Beer mug : untuk menyajikan bir. 
g. Egg nog glass : untuk menyajikan egg nog. 
h. Carafe : untuk menyajikan house wine (anggur eceran). 
i. Punch bowl and cup : untuk menyajikan fruit punch. 
j. All purpose glass : gelas multi guna. 
k. line glass : untuk menyajikan whisky. 

3. Beberapa peralatan yang di pakai di Bar 

a. Shaker set 
Alat untuk mengocok minuman campuran yang  terdiri dari tiga bagian, 
yaitu bagian atas atau kepala sebagai penutup, bagian leher sebagai 
penyaring, dan bagian badan shaker sebagai pengocok. 
b. Long bar spoon 
Sendok panjang untuk men-stir atau mengaduk minuman campuran, yang 
kadang – kadang juga digunakan sebagai alat menakar. 
c. Cocktail strainer 
Alat penyaring es supaya tidak terbawa ke dalam gelas sewaktu minuman / 
cocktail dituangkan ke dalam gelas. 
d. Electric blender 
Alat pengocok minuman yang dijalankan dengan listrik. 
e. Cork screw 
Alat untuk membuka tutup botol yang terbuat dari gabus, misalnya botol 
anggur.  

 
 

Jawaban Soal Topik 2 

1. Fungsi minuman 

Ada beberapa fungsi atau manfaat minuman bagi tubuh kita, di antaranya : 
a. Untuk menghilangkan rasa haus. 
b. Untuk merangsang nafsu makan. 
c. Untuk penghangat tubuh. 
d. Untuk menambah kalori atau energi. 
e. Untuk membantu pencernaan dan lain sebagainya. 

2. Jenis-jenis minuman yang mengandung alcohol: 
a. Natural mineral water. 
b. Artificial mineral water. 
c. Juice / Nourishing drink. 
d. Squash. 
e. Crush. 
f. Syrup. 
g. Tea, coffee, chocolate, dan sebagainya. Stimulant atau infusion drink. 
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Jawaban Soal Topik 3 

1. Artificial water: 

Artificial mineral water jenis minuman ini tidak berwarna, tidak berbau, dan 
suci hama. Artificial ini maksudnya adalah tiruan yaitu air tersebut sudah 
ditambah gas (karbon dioksida). Syarat utama adalah air yang digunakan 
harus dingin dan bebas dari bau – bauan. Jenis minuman ini dapat diminum 
langsung; disamping itu merupakan minuman pencampur ( mixer / mixes) 
untuk jenis high ball. Contohnya : 

 Soda water (air soda). 
 Tonic water, mengandung kinina (qunine). 
 Cola. 
 Ginger ale dan lain sebagainya 

 

2. Manfaat tea: 

1) Dipandang dari segi kesehatan, manfaat teh banyak sekali, diantaranya : 
 Mencegah atau mengurangi resiko kanker (pancreas, kulit, perut, 

hati) karena teh mengandung zat anti mutagen yang dapat mencegah 
dan menekan pertumbuhan sel kanker. 

 Pengendalian kadar gula ; mineral yang terdapat pada teh (yakni Mn) 
berperan sebagai enzim dalam metabolism gula sehingga proses 
pembentukan energy menjadi lancar. 

 Mengatasi kelesuhan dan kecemasan. 
 Mengobati migraine karena zat alkaloid didalam teh dapat 

menyembuhkan migraine. 
 Menurunkan berat badan. 
 Memelihara kesehatan gigi dan mencegah carries karena teh 

mengandung kadar fluor dan polifenol yang cukup tinggi. 
 Meningkatkan daya tahan tubuh. 
 Mengurangi resiko tekanan darah tinggi dan sebagainya. 

2) Dari segi sosial : 
Penyuguhan teh pada para tamu baik di rumah kediaman, dikantor – kantor, 
dan sebagainya, adalah merupakan perwujudan penghormatan dan 
mengandung nilai social yang tinggi. Teh panas dapat disajikan dengan 
sepotong atau dua potong jeruk nipis, cream maupun milk. Sedangkan es teh 
pada umumnya disajikan dengan sepotong atau dua potong  jeruk nipis 
(lime atau lemon aja). Tujuannya, disamping mengurangi kepekatan juga 
untuk menambah nikmatnya rasa serta gizi. 
 

Jawaban Soal Topik 4 

1. Fungsi minuman campuran: 

Pada umumnya minuman campuran mempunyai beberapa fungsi, 
diantaranya : 
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a. Sebagai aperitif, perangsang nafsu makan. Pada umumnya minuman ini 
berasa pahit atau asam; jarang sekali yang berasa manis karena rasa 
manis tidak dapat membangkitkan selera makan. Minuman campuran 
ini lazimnya disajiakn sebelum makan sianga atau makan malam. 
Contohnya adalah Dry martini cocktail, dan fruit punch dan lain 
sebagainya. 

b. Sebagai penyegar atau penghapus dahaga. Minuman campuran jenis ini 
pada umumnya tidak mengandung alcohol. Contohnya, Orange squash 
dan fruit punch. 

c. Sebagai penambah kalori dan energy. Minuman campuan kelas ini 
biasanya mempunyai rasa manis. Contohnya Pousse café cocktail. 

d. Kadang – kadang minuman campuran juga dipergunakan untuk 
membantu alat pencernaan. Contohnya, Gin tonic, Bloodymary dan 
Singapore sling. 

e. Sebagai minuman penutup setelah makan malam (after dinner drink) 
misalnua irrish coffee. 

2. Prosedur pembutan minuman campuran: 
a. Minuman campuran hanya akan bagus bila bahan – bahan yang 

dipergunakan untuk membuatnya juga bagus. Oleh karena itu 
pergunakanlah bahan – bahan yang terbaik, bila liquornya (minuman 
berkadar alcohol tinggi yang dipergunakan sebagai bahan dasarnya), 
fruit juice (sari buah) maupun bahan pencampur lainnya. 

b. Gelas yang dipergunakan harus bersih dan cemerlang. Pergunakan kain 
lap khusus untuk mengeringkannya dan kain lap yang lain untuk 
menggosoknya agar cemerlang. 

c. Ketepatan dalam resep akan menjaga keseragaman. Ikuti dengan 
seksama dan hati – hati. 

d. Ukur bahan – bahan minuman campuran dengan menggunakan jigger. 
e. Aduk secara cepat dan tepat cocktail yang harus diaduk, terutama yang 

bahan campurannya terdiri dari liquor dan wine. Aduk cukup lama 
untuk mencampur; tepatnya 7 x mengaduk. Terlalu lama mengaduk 
akan mencairkan minumannya karena es batu yang mencair akan 
menghasilkan air + 2 fluid ounces. 

f.     Kocok dengan sungguh – sungguh (jangan hanya diberi es batu saja) 
cocktail yang harus dikocok, terutama cocktail yang resepnya terdiri 
dari gula / syrup, fruit juice, cordial dan cream (susu yang dikentalkan ). 

g. Selalu gunakan es batu yang bersih dan segar. Jangan sekali – kali 
menggunakan es batu bekas pakai untuk membuat cocktail yang sama. 
Pergunakan es batu lain yang berbentuk dadu atau remahan. Es batu 
yang lembut baik sekali untuk membuat cocktail yang dikocok dengan 
tangan. Esnya akan meleleh dan mencair sebelum didinginkan 
minuman dengan tepat dan benar. Bagaimanapun bila membuat 
minuman di dalam blende, es batu lembut sangat praktis untuk 
dipergunakan. 

h. Pergunakanlah buah yang benar – benar segar. Jangan mengiris jeruk 
maupun jeruk nipis terlalu tipis karena akan menggulung atau 
melengkung dan sehingga mudah jatuh bila dikaitkan di bibir glass 
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sebagai penghias. Tutupilah potongan buah – buahan segar dengan 
serbet makan yang bersih dan lembab; hal ini akan menjaga agar irisan 
buah tetap segardan mencegahnya menjadi kering. Waktu mengiris, 
menyiapkan jeruk dan jeruk nipis untuk garnish (hiasan), hilangkan 
bagian tengah yang putih karena hal itu akan membuatnya tampak lebih 
baik. 

i.      Pergunakanlah minuman pencampur yang paling baik, baik juice, soda, 
tonic ataupun ginger ale dan sebagainya. Bahan pencampur yang 
kurang baik kondisinya akan merusakkan liquor terbaik di dunia 
sekalipun. 

j.     Waktu membuat minuman, selalu tuangkan liquor pada urutan yang 
paling akhir ke dalam gelas. 

k. Untuk bitter atau bahan lain, yang biasanya hanya beberapa tetes, 
pergunakan tetesan yang otomatis dapat berhenti sendiri. Hal ini akan 
menjaga agar ukurannya bias tepat, yakni 1/6 sendok teh tiap tetes. 

l.     Jeruk atau jeruk nipis akan memberikan lebih banyak juice bila 
sebelumnya direndam terlebih dahulu didalam air panas. 

m. Menyajikan cocktail dengan gelas yang telah didinginkan terlebih 
dahulu akan membuat cocktail lebih tahan dingin bila dibandingkan 
dengan mempergunakan gelas yang tidak didinginkan sebelumnya. 

n. Untuk menghilangkan buih yang Nampak diatas permukaan es batu, 
perciki dengan air hangat. Bila mempergunakan es batu yang berwarna, 
hal itu akan membuat long drink menjadi semakin menarik. 

o. Pergunakanlah putih telur saja untuk buih / busa pada cocktail. 
Telurnya harus masih segar kondisinya. 

p. Jangan meninggalkan es batu sisa di dalam shaker sebagai “keuntungan 
saham” karena es batu itu akan mencair. 

q. Cocktail harus selalu disaring sebelu disajikan. 
 

 
Jawaban Soal Topik 5 

1. Proses pembuatan BEER: 

Air mineral, malt, cereal dan hops direbus / dimasak dalam ketel 
pemasakan. Suhu agar dipertahankan pada titik 80 derajat celcius, hingga 
terjadinya proses penggulaan, yaitu proses keluarnya zat gula dari malt dan 
cereal.Setelah kadar gula mencapai suatu jumlah yang tertentu, maka suhu 
dinaikkan menjadi 100 derajat celcius. Sehingga proses penggulaan terhenti 
dan selanjutnya bubur tersebut diberi ragi (yeast) dari jenis Saccharomy 
cescervisiae yang berfungsi untuk memecah gula di dalam larutan malt 
menjadi : C2H5OH (alkohol) dan CO2 .Peragian atau fermentasi berlangsung 
selama kurang lebih 10 hari. Pada proses ini, gula berubah menjadi alkohol 
dan gas, yaitu CO2. Jika hops yang dicampurkan lebih banyak, akan 
berakibat terjadinya rangsangan yang akan menimbulkan alkohol lebih besar 
/ banyak.Jika kadar alkohol sudah mencapai jumlah yang diinginkan, maka 
suhu diturunkan menjadi 2 derajat celcius. Pada suhu ini, proses fermentasi 
berhenti. Kemudian yang berupa bubur bening tersebut disaring dengan cara 
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khusus yaitu diputar (dengan gaya centrifugal) sehingga butiran – butiran 
tepung akan melekat di dinding container dan cairannya yang bening beserta 
ragi berada di tengah. Selanjutnya ragi dipisahkan dan cairan beer muda 
yang baru jadi tersebut disimpan (proses aging / diumurkan). Proses aging 
berlangsung selama satu bulan atau lebih. Selanjutnya diberi Ginnings, yaitu 
dari sirip sejenis ikan, berfungsi untuk menjernihkan warna bir.Setelah 
proses aging selesai, beer dimasukkan ke dalam botol, kaleng atau tong. 
Perdagangan beer dalam tong ini sekarang sudah popular di Indonesia dan 
beer tersebut dikenal dengan nama VAT BEER atau DRAUGHT BEER 

2. Macam-macam BEER 
a. Larger beer : Larger (bahasa Jerman) artinya store atau gudang. Disebut 

demikian karena maturation process (proses penuaannya) berlangsung 
dalam gudang selama 6 bulan dengan suhu di bawah 6 derajat celcius. 
Warnanya bening, rasa ringan, lebih banyak  mengandung CO2  dan 
busa. Beer Amerika pada umumnya termasuk jenis ini. 

b. Pilsner : Jenis beer yang paling terkenal dan aslinya disebut Pilsner 
Urquell dari Pilsen Bohemia Cekoslovakia. Seperti Larger beer, 
warnanya bening dan rasanya ringan. 

c. Bock Beer : Beer yang dibuat secara khusus untuk diminum pada 
musim dingin di Jerman. Warnanya lebih gelap dengan rasa yang lebih 
manis dan juga lebih heavy (lebih berat). 

d. Ale : Hasil peragian dari malt yang telah diberi aroma malt. Warnanya 
lebih tua dari Larger beer dengan kadar alkohol yang lebih tinggi. 

e. Stout atau Beer Hitam : karena maltnya dipanggang terlebih dahulu 
pada waktu pembuatannya. Warnanya lebih gelap dari Ale, dengan rasa 
lebih keras. Beer jenis ini merupakan hasil fermentasi dari aromatic – 
malt yang kuat dicampur gula dan hop yang dalam beer jenis ini lebih 
banyak kandungannya. 

f. Porter : Adalah beer hitam karena bahan utamanya yang berupa malt 
dipanggang terlebih dahulu pada waktu membuatnya. Semacam ale 
namun lebih banyak mengandung busa, warnanya sangat gelap, lebih 
manis, aroma hopnya kurang kuat sedangkan aroma maltnya lebih kuat 
dari beer biasa, dengan kadar alkohol lebih rendah dari stout. Beer ini 
disebut porter karena biasa diminum oleh para penjaga pintu (porter). 

 
 
Jawaban Soal Topik 6 
 
1. Persyaratan sebuah wine cellar: 

 Dibawah tanah atau minimal di tempat terpencil. 
 Keadaanya gelap / tidak kena sinar matahari. 
 Jauh dari mesin – mesin / getaran. 
 Temperaturnya berkisar antara 12 derajat celcius. 
 Ada ventilasi (agar tidak lembab) 

 

2. Prosedur penyimpanan wine yang benar: 
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Pada dasarnya cara penyimpanan anggur / wine adalah sebagai berikut : 
Jenis Anggur  Suhu    Posisi / letak botol 
Anggur merah / Red wine + 18o C   Roboh / horizontal 
Anggur putih / White wine + 10o C   Roboh / horizontal 
Anggur rose / Rose wine + 10o C   Roboh / horizontal 
Sparkling wine  + 10o C   Roboh / horizontal 
Fortified wine   + 18o C   Tegak / vertical 
Aromatized wine  + 18o C   Tegak / vertical 
Syarat lain yang harus dipenuhi untuk gudang penyimpanan anggur di 
antaranya : 
 Letak gudang dibawah tanah (baseman) 
 Keadaanya harus tenang, bebas guncangan. 
 Tempatnya gelap, tidak kena sinar matahari. 
 Ada sirkulasi / aliran udara : ventilasi 
 Suhu kamar berkisar antara 10 - 12 o C. 

Bila anggur merah dan anggur putih disimpan dalam satu gudang (celler), 
maka anggur merah harus disimpan di tempat yang lebih tinggi karena suhu 
di bagian atas sedikit lebih panas dari pada lapisan bawah karena ventilasi 
udara ada di sebelah atas. White wine, red wine, rose wine dan sparkling 
wine disimpan dalam posisi horizontal dengan label botol menghadap keatas 
agar tidak lembab dan menjadi rusak. Anggur tersebut disimpan dengan 
posisi horizontal agar tutup gabusnya senantiasa basah dan mengembang 
rapat, tidak teroksidasi oleh udara dari luar dan kemudian rusak. Bila 
disimpan dengan posisi tegak atau vertical,Gabus penutup tidak akan 
terkena anggur sehingga lama – lama gabus akan menjadi kering, pori – pori 
melebar, udara dari luar masuk sehingga anggur akan teroksidasi dari luar 
akibatnya anggur akan menjadi rusak. Anggur akan menjadi asam / sour 
atau spoiled. Gabus penutup botol yang sudah mengering akan hancur 
sewaktu dibuka dengan cork screw. Botol fortified wine dan aromatized 
wine disimpan dengan posisi tegak vertical karena kebanyakan tutup 
botolnya terbuat dari logam, yang tidak mungkin mongering dan melebar 
pori – porinya. 

 
Jawaban Soal Topik 7 

 
1. Yang dimaksud dengan Liquor: 

Liquor atau spirit adalah suatu jenis minuman yang mengandung alkohol 
tinggi, didapatkan dengan cara penyulingan hasil fermentasi dari suatu 
minuman. Spirit banyak digunakan sebagai bahan utama untuk mrmbuat 
minuman campuran. 
 

2. Proses pembuatan scoth whisky: 
a. Cleaning 
b. Malting 
c. Drying and Grinding 
d. Mashing  
e. Fermentation 
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f. Distillation 
g. Maturation 
h. Lending 
i. Filtering dan Bottling 

 
Jawaban Soal Bab 8 
 

1. Tiga metode untuk mendapatkan liqueur 
Lihat hal 74 

 
Jawaban Soal Bab 9 

Metode Campuran Lihat 84 


