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BAB IV 

KESIMPULAN & SARAN 

 

4.1  Kesimpulan  

Pantjron Tea House terletak di daerah pecinaan Glodok, restoran ini bernama 

Pantjoran Tea House, tidak hanya minum teh direstoran ini juga dapat menikmati 

makan-makanan enak dari makanan kecil hingga makanan besar kita dapat bersantai, 

bercangkrama berasama teman, keluarga dan rekan bisnis di restoran ini, dengan 

pemandangan yang masih klasik dengan bangunan tempo dulu, selain itu disini juga 

bisa mengenal lebih jelas, apa itu teh, peralatan yang digunakan dalam proses 

penyajian teh dan disana juga terdapat penjelasan sejarah teh pertama kali 

didatangkan ke Indonesia, Tidak hanya itu mereka juga menjual berbagai cinderamata 

atau sovenier yang berkaitan dengan teh. 

 Gongfucha adalah kebiasaan minum teh bagi orang Cina yang paling populer. 

Gongfucha adalah cara meminum teh. Cara-cara tersebut menekankan cara menyeduh 

teh, Itu berarti orang yang melakukannya harus menguasai pengetahuan mengenai 

daun teh, cara penyajian teh dilakukan dengan menyiapkan poci berisi air panas yang 

kemudian diletakkan di atas tungku kecil yang berada di sisi kanannya. Lalu 

membilas poci dan cucing (cangkir kecil untuk minum teh Cina) dengan air panas. 

Pembilasan ini memiliki tujuan, yakni supaya teko dan cucing memiliki suhu yang 

sama dengan air, sehingga teh tidak cepat dingin. 

Tata cara minum Teh Gongfucha itu juga ada di Pantjoran Tea House tata cara 

minum tehnya juga mengikuti tata cara yang ada di Cina. Y ang dilakukan di 

Pantjoran Tea House masih menggunakan teknik yang dilakukan pada orang Cina 

pada umumnya dengan cara tangan kiri di bawah menadah cangkir teh dan tangan 

kanan memegang cangkir dengan 3 jari (jari telunjuk, jari tengah dan jari manis) 

berada di depan cangkir. Ibu Yuli menjelaskan bahwa 3 jari kedepan melambangkan 

tiga naga yang menjaga di depan perkebunan teh, sedangkan tangan kiri berada 

dibawah menadah cangkir teh sebagai tanda hormat dan rasa syukur.  
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Dipantjoran Tea House ini menggunakan teh yang langsung di datangkan dari 

Cina. Menggunakan teh Cina karena teh Cina adalah salah satu teh yang tepat untuk 

menyajikan Gongfucha. Yang paling terkenal adalah teh wulong cha 乌龙茶 teh 

oolong, Puer cha 普尔 teh puer, Longjing cha 龙井茶 teh sumur naga, Tiě Guānyīn  

铁观音, molihuacha 茉莉花茶 teh melati atau dikenal dengan jasmine tea.  

 

 

 

 

 


	0835bfff36fa9a3046a33498adcafefd7b5719ad4ef3981dace7092401f045e5.pdf

