
MENU PLANNING 
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 Menu Planning adalah: 

• “Seni dan ilmu yang memerlukan pengetahuan yang luas tentang  

makanan  dan metode dasar persiapan dan pelayanan. 

• Dan juga pemahaman tentang nilai gizi dari makanan, serta 

• sensitivitas untuk estetika dalam kombinasi makanan”. 

 

 

 
Menu Planning juga Membutuhkan perencanaan yang matang 

dan jeli dari beberapa prinsip-prinsip yang mendasar untuk 

memenuhi tujuan manajemen. 

 

Hal-hal yang mempengaruhi dalam pembuatan menu planning : 

• Meningkatkan penjualan 

• Memuaskan pelanggan 

• Memanfaatkan ketrampilan dan kemampuan tenaga yang 

tersedia 

• Berdasarkan dari harmonisasi dekorasi dan atmosphere 

• Sebagai alat marketing / marketing tool. 



 
Framework of The Menu 

Dalam sejarahnya menu di bagi menjadi 2 bagian: 

 

1. Classic Style ( Menu Klasik ) : 

 

Dimulai pada permulaan abad ke 18 di sebuah pintu restaurant terpampang  

hanya satu jenis sajian makanan yang di sebut “EXTRITAU”. 

Dan lambat laun menu tersebut tidak lagi di pampang diluar tapi dibuat dan  

disusun di dalam restaurant , di tulis tangan untuk dapat di perlihatkan kepada  

tamu atau langganan.   

 

Dengan bertambahnya jumlah restaurant dan meningkatnya jenis-jenis  

makanan pada menu, lambat laun menu tersebut berfungsi pula sebagai  

katalog penjualan untuk makanan yang di konsumsi pada hari itu. 

 

Pada awal abad 18 pada tahun 1765, Boulangere membuka sebuah  

restaurant di Paris dan membuat sebuah poster yang besar berisi beberapa  

sajian makanan yang di pasang di depan pintu untuk memberitahukan kepada  

orang-orang yang lewat tentang beberapa sajian makanan nya. Kebanyakan  

berupa sup yang disiapkan saat itu. 

 

 



 

 
Mungkin inilah langkah awal dari a’la carte menu yang ada pada sekarang  

ini dan telah di pakai di berbagai restaurant.  

 

Sedangkan menu banquet telah di kenal jauh hari sebelum a’ la carte dari  

Boulanger,  yang telah ditulis pada tahun 1656 oleh Madame la  

Chanceliere untuk Raja Louis ke IV.  

 

Sebuah rangka dari klasik menu contohnya adalah sebagai berikut, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Contoh dari pada rangka klasik menu: 

 

Cold hors d’ oeuvre   

Soup -  sup 

Hot hors d’ oeuvre  

Fish course – Ikan 

Main course – makanan utama 

Hot entree – pembangkit selera panas 

Cold entree – pembangkit selera dingin 

Sherbet – sorbet 

Roast and salad – daging panggang dan salad 

Vegetable – sayuran 

Sweet dish -  makanan manis/ ice cream 

Savory – snack/asin 

Dessert – makanan penutup/ buah 

 



 

 Secara tradisional , Fish dish dinamakan Relief de Poissons, yang mana 

dihidangkan sebelum makanan utama. 

Makanan pembangkit selera panas seperti breast of chicken dan 

makanan pembangkit selera dingin seperti mousse of ham diantara 

grosse piece dan shorbet. 

 

Makanan manis seperti ice cream, bavarian cream, pudding,  

stewed fruit, dll biasanya disajikan dengan kue-kue kering, kecuali  

kue-kue tersebut telah di gunakan pada persiapan makanan. 

 

Di dalam menu perancis klasik, sepiring keju selalu di hidangkan  

sebelum makanan–makanan manis yang biasanya terdiri dari anggur  

kering, kacang-kacangan, almond, coklat dan kue-kue kering lainnya. 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Menu Modern:  

 

 

Setelah perang dunia ke -1, industri makanan mulai memproduksi convenience  

food  ( makanan setengah jadi yang siap dimasak ). Maka dengan adanya  

makanan-makanan tersebut mempengaruhi komposisi dari menu modern.  

 

Mereka mencoba memperpendek menu yang klasik dengan menggabungkan  

dengan beberapa menu makanan.  

Makanan nya diatur dgn cara yang apik sehingga dapat memperluas flexibilitas  

pada menu dan memperluas keaneka ragaman makanan yang dapat  

ditawarkan.   

Makanan pembangkit selera dingin bisa di sajikan menjadi sebuah appetizer,  

makanan pembangkit yang panas di gunakan sebagai hot hors d’ oeuvre dan  

minuman dingin dan savories di hilangkan dalam menu yang di perpendek  

namun semua makanan itu di pelihara fungsi tradisionalnya.  

 

 

 

 



Contoh Kerangka Menu Modern 

Appetizer -makanan pembuka  

Soup - sup  

Main Course -makanan pokok 

Dessert -makanan penutup 

 

 Macam-macam menu: 

 

A la Carte Menu : menu yang disusun lengkap dimulai dari makanan  

pembuka sampai penutup dan sering juga dicantumkan berbagai jenis  

minuman. Dimana pada setiap jenis makanan yang ditawarkan sudah  

tercantum harga perporsinya. Dan tamu dapat memilih makanan yang  

akan di pesan sesuai dengan keinginan nya  

  Menu biasanya terdiri dari: 

  a. Appetizer      e. Cold salad 

  b. Soup                                 f. Vegetables and Potatoes 

  c. Fish         g. Dessert 

  d. Roast and Grill      

          



 
 Table D’hote Menu  adalah sebuah susunan satu set menu lengkap yang  

   disajikan dari makanan pembuka sampai penutup dengan dicantumkan  

   harga secara keseluruhan. 

 

   Faktor-faktor yang biasanya di pertimbangkan ketika menyusun Table  

       d’hote menu / set menu , 

     - Iklim    :   Panas atau dingin, musim dingin atau musim hujan, makanan  

                       berat atau panas lebih disarankan untuk di sajikan. Dalam  

                       musim panas atau musim kering,  makanan ringan dan dingin  

                       lebih  disarankan. 

    -  Lokasi :   Hotel di pinggir pantai akan lebih banyak menyajikan makanan  

                       ringan dan dingin di bandingkan hotel yang berada di 

                       pegunungan. 

                        

      Hotel busines di pusat kota mungkin akan lebih banyak menawarkan  

      masakan internasional,  sementara hotel di luar kota akan menyediakan  

      makanan khas setempat.  

                                  

 



 

 

 

 Spesial Party Menu adalah susunan satu set menu khusus  

   untuk suatu pesta atau sejenisnya. 

 

   Macam-macam spesial party menu yang biasanya diadakan : 

- Cocktail atau Birthday Party 

- Busines Lunch 

- Tourist Group  

- Club, Union atau association 

- Official, goverment, atau State Banquet 

- Wedding Party 



 

Pembagian menu berdasarkan waktu: 
 

 Breakfast Menu :  

 

1. Continental Breakfast 

       Continental Breakfast atau European Breakfast hanya menyediakan  

       makanan ringan dan pada umumnya hanya roti, butter,  marmalade, kopi  

       atau teh dan susu. 

 

        Contoh continental breakfast: 

 
                  Fresh Orange or Pineaple,Tomato Juice 

            * 

               Croisant, Brioche, Breakfast Roll and Toast 

                with butter and marmalade, jam or honey 

            * 

               Tea, Coffee, Sanka (Decafeinated Coffee) 

             Chocolate or Milk 

                                              * 

 

 



2. English Breakfast 

       Sarapan di inggris menyediakan banyak macamnya di karenakan waktu kerja  

       yang di mulai jam 9 pagi dan kebiasan orang Inggris yang hanya makan  

       banyak di waktu pagi, dan makan sedikit di waktu siang dan malam.  

       Kebiasaan makan pagi orang inggris di rumah dan di hotel di mulai dari jam 7  

       pagi dengan minum teh di tempat tidurnya. 

 

       Contoh Susunan English Breakfast hotel : 

 

   Fresh Fruits and Juice 

 

Pineaple Slices or Bananas 

Stewed Prunes or Fruit Compote 

Apple,Grapefruit, or Orange Juice 

* 

Cereals 

 

Cornflakes with hot or cold milk 

* 

 

 



 

 

 

Eggs 

 

Two Eggs any style with choice of Ham,Bacon,  

Chipolata Sausages or Grilled Tomato 

* 

Fish and Meats 

 

Kippers, Smoked Haddock or Grilled Herrings 

Calf’s or Lamb Kidneys or Calf’s Liver  with 

Tomatoes or mushroom 

* 

Beverages 

 

Tea, Coffe, Chocolate or Milk 

* 

Bread 

 

Croissant,Toast or Breakfast Rolls 

Butter, Jam, Marmalade or Honey 

* 

 

 



 

3. American Breakfast 

        Contoh menu untuk American Breakfast 

 

 
       Fresh and Stewed Fruit 

 

Slices Oranges, Half Gratefruit, Berries and Melon in seasons 

Fruit Compote, Stewed Prunes, Slice Bananas 

* 

Juices 

 

Grapefruit, Orange, Prune, Pineaple, Tomato 

* 

Cereals and Cake 

 

Hot or Cold Cereals (served with cream) 

Buckwheat Cakes 

Wafles with Hot Maple Syrup  

* 

 

 

 



 

 
Meats 

 

Boiled Smithfield Ham, Hickory Smoked Bacon, 

Calves Liver with Bacon or Onions, Lamb Chop, Pork Chop, Breakfast Steak  

(Sirloin), Sausage, Liver Sausage, Corned Beef, Sliced Turkey Roll 

* 

 

Potatoes 

 

Hash Brown or sauteed, Creamed, Gratinated or sauteed 

with onions 

* 

 

Preserves  

 

Orange marmalade, Current jelly, Apricot Jam, Strawberry Preserves 

* 

 
 
 

  



Eggs 

 

Boiled, Scrambled, Fried, Poached on Toast, Plain 

Omelet, Bacon and Eggs, Spanish Omelet,  Ham Omelet, 

Omelet with chicken liver or cheese 

* 

Fish 

 

Kippered Herring, Boiled Salt Mackerel, Fried cod fish. 

Cakes with bacon, Salt roe Herring, Broiled Fillet of Flounder 

* 

Fresh Fruits 

 

Apple, Orange, Peaches, Grappes 

* 

Breads 

 

Dry or buttered Toast, Cinnamon Toast, Danish Pastry, Hard or soft rolls 

* 

 

 

 

 



 

Beverages 

Coffee, Tea, Milk, Sanka, Hot or Chocolate, Yoghurt 

 

--------------- 

 

 
4. Indonesian Breakfast 

      Terdiri dari hanya nasi, dan teh  sebagai makanan lengkap. 

 

 

       Contoh menu: 

 
Fresh Fruit and Juices 

 

Sliced bananas, Chilled pineaple, Papaya with lime, Half a mango,  

Mangosteen, Rambutan in season. 

Sirsak, Tomato, Papaya, Pineaple, Mango or Grapefruit Juices. 

* 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Cereals and Farinaceous 

 

Nasi goreng ayam 

(Fied rice with chicken, pickles, and shrimp crackers) 

Nasi gr istimewa 

(Special Fried Rice, topped with egg and crackers) 

Bakmi Goreng 

(Fried noodle with meat, Vegetables, pickles and Egg Stripes) 

Chicken Porridge 

 

* 

Beverages 

 

Tea or Coffe 

* 



 Lunch Menu atau menu makan siang 

  Menu yang ditawarkan biasanya table d’hote  dan a’la carte  

 Dinner Menu atau menu makan malam 

  Menu yang ditawarkan biasanya table d’hote, dan a’la carte. 

 Supper Menu 

  Menu santap dini hari dan disajikan pada jam 00.00 – 02.00,  

  menu yang disajikan biasanya tidak terlalu berat atau light meal. 

 

 Pertimbangan Dalam Perencanaan Menu 

 Faktor-faktor yang perlu di pertimbangkan dalam perencanaan menu: 

 

• Menu harus ditulis dengan baik dan jelas sehingga mudah di baca. 

• Bahan makanan harus tersedia sesuai dengan menu yang disusun. 

 

 



• Peralatan dapur harus lengkap dan tersedia. 

• Kemampuan dan kesiapan tenaga dapur. 

• Memperhatikan faktor kebangsaan. 

• Memperhatikan faktor agama. 

• Memperhatikan faktor usia. 

• Memperhatikan faktor profesi/ pekerjaan pelanggan. 

• Memperhatikan faktor kebutuhan gizi makanan. 

• Memperhatikan faktor jenis kelamin pelanggan. 

• Memperhatikan kemampuan dan kesiapan tenaga pelayanan/ servis. 

 

Selain pertimbangan diatas ada beberapa hal yang perlu diperhatikan  

dalam perencanaan sebuah menu: 

• Hindari pengulangan bahan dasar yang sama. 

• Hindari pengulangan warna makanan agar tidak monoton. 

• Hindari penggunanaan metode masak yang sama. 

• Usahakan makanan di buat sesuai dengan musim bahan yang akan  

   di gunakan. 

 



 

• Rasa dari makanan harus bervariasi. 

• Bahan makanan harus bervariasi dan mengandung kandungan gizi. 

 

Menu juga merupakan kepanjangan tangan dari tiga kebijaksanaan,  

yaitu : 

 

1. Kebijakan Pemasaran 

    Kebijakan pemasaran dapat di refleksikan di dalam desain menu,    

    artinya bahwa pembuatan Menu harus berorientasi dengan pangsa   

    pasar tertentu yang telah di tetapkan oleh hotel, berdasarkan pada  

    hasil studi pemasaran. 

 

2.Kebijakan Finansial 

    Menu juga merefleksikan kebijakan finansial, yaitu melalui  

    penetapan harga (pricing) dan struktur biaya (cost structure). 

 



3. Kebijakan melayani pemesanan makanan 

    Kebijakan ini  direfleksikan melalui jenis/ tipe, peralatan dan ukuran  

    porsi serta kualitas makanan dan minuman yang di sajikan. 

 

Dengan penjelasan itu dapat di perkirakan bahwa Menu sebagai alat  

untuk menjual, apabila pembuatannya di rencanakan dgn baik, di desain  

dgn menarik penetapan harga yang sesuai, maka di mungkinkan akan  

dapat menghasilkan keuntungan yang baik pula bagi hotel / restaurant.   

 

Kriteria Menu  

Ada beberapa faktor dasar yang harus di pertimbangkan bahwa Menu  

yang di buat sudah efektif di gunakan sebagai alat penjualan atau belum. 

1. Penampilan Umum 

       Penampilan umum Menu diusahakan dapat menimbulkan kesan      

       dan kepribadian yang dapat mencerminkan secara khusus jenis  

       restoran tersebut, seperti restoran masakan sunda, Cina, atau Eropa ,  

       Warung Steak, Burger, dsb.  



  Beberapa hal di bawah ini  yang  harus di perhatikan untuk  

     menciptakan penampilan umum Menu, adalah sbb: 

 

• Menu harus menarik 

   Kesan pertama terhadap menu haruslah semenarik mungkin,       

   dan dapat mengundang dan mempengaruhi tamu untuk mau  

   membaca. 

• Menu harus bersih 

   Menu harus disimpan dalam keadaan selalu bersih, oleh karena  

   menu di pegang dan di baca tidak hanya oleh satu orang maka  

   akan sangat mungkin cepat menjadi kotor,untuk menghindarakan  

   kekotoran tersebut, sebaiknya Menu harus di buat dari bahan  

   yang tidak mudah kotor / basah, atau dilapisi dengan bahan plastik  

   / laminating. 

• Menu sebaiknya mudah di baca 

   Sekalipun menu di tulis dan di cetak dengan bentuk-bentuk dan   

   ukuran huruf serta warna-warna khusus dan menarik, akan tetapi  

   setiap kata harus mudah di baca. Sesuaikan bentuk, ukuran dan  

   warna huruf sesuai dgn sistem penerangan ruang restaurant, 

 



 

• Menu harus menunjang suasana Restaurant 

   Desain Menu sebaiknya menunjang suasana lingkungan restoran,  

   misalnya: restoran masakan khas sunda dgn suasana alam   

   parahiyangan, restoran Cina, restoran Bistro, dsb. 

• Menu harus mengikuti kecenderungan masa kini 

   Desain Menu harus dapat mengikuti kecenderungan kebiasaan  

   makan yang berlaku saat ini. 

• Desain 

   Dengan menggunakan grapik, typograpik, dan warna, maka Menu  

   diharapkan dapat menjadi suatu alat jual yang  baik, dan dapat  

   meningkatkan penjualan. 

 

Isi Menu 

Ada beberapa faktor yang harus di perhatikan di dalam mendesain  

menu yang berkaitan dgn isi menu dan minuman yaitu:  



1. Bahasa 

    Di dalam mendisain Menu, bahasa yang dipakai harus sejalan  
    degen tipe operasional pelayanan, gunakanlah bahasa asing  

    yang benar atau sebaliknya, gunakanlah istilah-istilah yang  

    biasa  di gunakan di kitchen, atau nama asli dari makanan  itu  

    sendiri, bila harus di terjemahkan ke dalam  bahasa indonesia  

    (daerah) gunakanlah terjemahan yang tepat, sehingga calon  

    konsumen tidak menjadi bingung atau menerka-nerka dalam  

    memilih jenis makanannya.   

2. Ketepatan 

    Ketepatan disini artinya ,adalah kesesuaian apa yang ditulis  

    atau di deskripsikan dalam Menu dengan kenyataan makanan  

    atau minuman waktu di sajikan. Periksalah dulu cetakan tulisan  

    menu sebelum dipasang untuk menghindari kesalahan  

    penulisan nama dan kesalahan cetakkan. 

3. Penetapan Harga 

    Penetapan harga harus menutupi seluruh komponen biaya  

    produksi. Harga harus menarik, kompetitif dan mampu  

    mempengaruhi pangsa pasar yang di tuju. Dan juga mampu  

    bersaing dengan restoran-restoran pesaing lainnya.  



Classic Menu 



Menu Modern 



Standard Recipe 

  

 Standar recipe makanan di buat guna menyeragamkan kualitas dan  

   rasa makanan yang ada di tempat tersebut. 

 Mutu dari makanan harus selalu dijaga, agar menjadi daya tarik  

   untuk pelanggan agar datang lagi ketempat tersebut.  

   Untuk menjaga mutu makanan diperlukan beberapa hal,  

   diantaranya: 

 - Kualitas dan kuantitas barang yang baik  

 - Ketrampilan karyawan dan peralatan yang memadai   

 - Storing yang baik  

 - Standard recipe 

 Standar resep dikatakan penting karena dengan kedisiplinan yang       

   tinggi dalam penggunaan standard recipe akan berdampak kepada  

   mutu hasil pengolahan. 

 



Waldorf Salad 

BAHAN BERAT KETERANGAN METODE 

 Celery Stalks 200 Gr Cut in jardiniere 

 Green Apple 600 Gr  Cut in dice 

 Mayonnaise 250 gr Mise en place 

 Garnish :   

 Lettuce 300 Gr 
Wash and cut 

shredded 

 Walnuts 200 gr Fry 

 Chilled Pineapple  200 gr Cut in  cubed 

10p 



Waldorf Salad        

Bahan Berat Unit Cost per unit Price  per kg 

 Celery Stalks 200 Gr Gr 6000 30.000 

 Green Apple 600 Gr Gr 16.200 27.000 

 Mayonnaise 250 gr Gr 9.491 37.964 

 Garnish : 

 Lettuce 300 Gr Gr 3.000 10.000 

 Walnuts 200 gr Gr 49.500 198.000 

Total cost 84.191 

Cost per 

portion 

84.191/ 10 

  = 8.419,1,- 

Contoh Food Costing 

Standar Recipe  (10 p) : 



 

 

 

• Jadi harga per porsi untuk Waldorf Salad setelah di hitung 

    = 8.419,1- 

 

• Misal Potential Cost yang di tetapkan 35% maka harga jualnya  

   adalah (100 : 35) x 8.419,1 = 24.054,57143 ( 24.055),- 

 

• Jadi Harga Jual untuk 1 porsi Waldorf Salad adalah Rp.24.055,- 

  



Example : 

 Purchase price for 2,8 kg of tenderloin is Rp.250.000, 

 after trimming we have 2,2 kg of tender.  

 what is your sales prices for ala-carte ?  

 Tenderloin steak 140 gr  Rp…………..                 ----- 

   Potatoes        750,- 

   Mix vegetables                                                         650,- 

   Pepper sauce                                      1.275 

 H&S Q faktor 10%  ………………     ------ 

 Sales prices    Rp   ………………    ------ 

 

 Cost % Tenderloin steak gr                        (32 %) 

 

 

 Total cost   =  (140:2200) x 250.000 = 15.909,09091,-  

                     =  15.909,09091 + 750 + 650 + 1275 + 267,5      

                     =  18.851,59091  (32%) 

 

   

  Sales prices = (100:32) x18.851,6 = 58.911,25,-   (32%)  

 



 

Bauran Penjualan 

     Istilah bauran penjualan disini adalah komposisi makanan  

dan minuman sebagai total penjualan, atau susunan komposisi  

makanan yang di jual dari mulai appetizer sampai dengan dessert,  

menu harus mempertibangkan aktual atau potensial bauran  

penjualan produk yang akan di pilih tamu. Untuk mengetahui  

tingkat daya beli konsumen yang datang kita bisa mengetahui  

secara hati-hati dari Sales History dan kemudian dianalisis untuk  

mendapatkan bauran penjualan yang tidak tepat untuk kemudian  

perlu di perbaiki. 



Sales History 

• Sales History adalah sebuah catatan atau jurnal  yang di buat perhari untuk  

     mengetahui jumlah makanan atau minuman  yang terjual pada hari  

     tersebut, termasuk dari nama makanan, jenis makanan dan banyaknya  

     jumlah makanan atau porsi yang terjual . 

     Sehingga dari hasil jurnal sales history tersebut kita dapat mengetahui apa 

     makanan yang terlaris pada saat itu, berapa jumlahnya dan apa yang 

     menjadi “best seller” dari makanan yang dijual. 

 

• Hal itu sangat membantu bagi seorang chef atau Manager untuk  

     mengetahui popularitas dari menu makanan yang dibuatnya. Juga untuk  

     mengetahui makanan apa saja yang terjual pada saat itu dan makanan  

     lainnya yang di minati ataupun kurang dIminati oleh tamu di restaurant  

     tersebut. 

     Dengan adanya sales history juga bisa sebagai “review” dari keberhasilan  

     menu yang dibuat dan sebagai bahan revisi dari pembuatan menu 

     selanjutnya. Dari sales history juga kita bisa mendapatkan gambaran  

     berapa jumlah tamu yang datang tiap hari, berapa harga yang banyak 

     terjual ke pada tamu, jumlah pendapatan dan biaya, kondisi cuaca, dan 

     catatan khusus yang mungkin ada hubungannya dengan usaha (busines) 

     

 



Example Sales History 

No Item Tally Figure Remark 

1 Tenderloin Steak IIIII IIIII I 210 

2 Sirloin Steak IIIII II 190 

3 Balinese Tenderloin Steak IIIII IIIII IIII IIII 230 

4 Poached of Sea Bass IIIII IIIII 140 

5 Nasi Gr Special IIIII IIIII 150 

6 Seafood Chowder IIIII III 125 

7 Mixed salad IIIII III 125 

Total  1170 



Terima Kasih 

 


