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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pengertian Kitchen Beserta Fungsi Kitchen 

Berikut adalah pengertian beserta fungsi kitchen menurut para ahli: 

1) Drs. Bagus Putu Sudiara, BA (1996:1-4) mengemukakan bahwa:

“Dapur adalah suatu ruangan atau tempat khusus yang memiliki

perlengkapan dan peralatan untuk mengelolah makanan.”

2) Syamsul Rijal (2000:14) mengemukakan bahwa:

“Dapur adalah sebuah ruangan khusus yang diperuntukkan sebagai tempat

untuk memasak makanan. Dapur dapat ditemui baik didalam rumah,

warung, rumah makan, restoran maupun hotel.”

Richard Sihite (2000:1) mengemukakan bahwa fungsi kitchen adalah: 

1) Dapur sebagai tempat segala kegiatan memasak dihotel.

2) Dapur sebagai tempat untuk eksperimen untuk menghasilkan resep-resep

baru.

3) Dapur sebagai alat tolak ukur kualitas hotel melalui pengelolahan makanan

dan penyajiannya.

2.2 Pengertian Memasak 

Drs. Bagus Putu Sudiara, BA (2001) mengemukakan bahwa memasak 

merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dengan mengelolah 

bahan makanan melalui proses penerapan panas dengan tujuan tertentu. 

2.3 Prinsip Dasar Memasak 

Prinsip dasar memasak dapat digolongkan menjadi 4 macam, yaitu: 

1) Metode
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Metode memasak dapat meningkatkan rasa makanan dan dilakukan 

berdasarkan resep yang berlaku. 

2) Etika

Adab dalam memasak mencerminkan moralitas pengelolaannya. 

3) Hygiene

Nilai-nilai sanitasi dan nutrisi yang menjamin kesehatan dalam 

penyajian makanan. 

4) Estetika

Keestetikan makanan yang didasari kreativitas. 

2.4 Tujuan Memasak 

Tujuan memasak antara lain: 

1) Mendapatkan tekstur makanan yang sesuai dengan keinginan.

2) Memperbaiki aroma serta citrarasa pada makanan.

3) Agar makanan dapat di cerna dengan baik oleh tubuh.

4) Membuat makanan lebih aman untuk dikosumsi.

2.5 Metode Memasak 

 Metode memasak memiliki peran penting dalam hal pengelolahn masakan. 

Hal ini dikarenakan agar manfaat yang terkandung dari bahan makanan tidak 

hilang tanpa mengurangi rasa alami makanan itu sendiri. Sehingga muncul lah 

teknik yang bisa digunakan untuk mengoptimalkan masakan tersebut, metode 

memasak terbagi atas 2 metode, yaitu:  

A. Moist Heat Of Cooking

Metode memasak dengan menggunakan air mendidih dan seasoning.

Berikut macam-macam metode moist heat of cooking: 
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1) Boiling

Proses memasak dengan menggunakan air panas mendidih, dimana 

membutuhkan air lebih banyak dibandingkan dengan bahan makanan.  

2) Simmering

Proses memasak dengan menggunakan air panas mendidih yang jumlah 

bahan baku & air berbanding sama dan air tersebut disajikan bersama 

makanan.  

3) Blanching

Proses memasak dengan merendam bahan makanan kedalam air 

mendidih dengan waktu yang singkat. 

4) Steaming

Proses memasak dngan menggunakan uap panas. 

B. Dry Heat Of Cooking

Metode memasak dengan menggunakan uap panas. Berikut macam-macam

metode dry heat of cooking: 

1) Grilling

Proses memasak dengan menggunakan udara panas denggan 

memanfaatkan arang sebagai bara api. 

2) Roasting/ baking

Proses memasak dengan menggunakan uap panas dari segala arah. 

Contohnya seperti dilakukan di dalam oven.  

3) Saute

Proses memasak dengan menggunakan minyak sesedikit mungkin. 

4) Deep frying

Proses memasak dengan menggunakan minyak banyak yang umumnya 

bahan makanan dapat terrendam. 
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