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     BAB I 

    PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Memasak merupakan kegiatan mengubah suatu makanan mentah menjadi 

makanan yang berkualitas tinggi, melalui proses persiapan, pengolahan, serta 

penyajian makanan dengan tujuan mempertahankan nilai gizi makanan, 

meningkatkan daya cerna, mempertahankan warna, menambah cita rasa, dan aroma 

(Minantyo, 2011). Teknik mengolah makanan yang dapat digunakan pada sebuah 

hidangan ada bermacam-macam dan tentu saja tergantung pada jenis bahan yang 

digunakan. Memasak dapat diartikan sebagai suatu kegiatan mengubah makanan 

mentah menjadi makanan siap saji untuk dikonsumsi yang melalui beberapa proses 

pengolahan tergantung dari resep masakan tersebut. 

 Resep masakan merupakan sebuah hal penting dalam memasak karena 

berisi panduan tertulis dan terkadang disertai gambar-gambar yang menguraikan 

alat dan bahan yang diperlukan dalam proses memasak sebuah makanan, proses 

pembuatannya, durasi pembuatan, serta jumlah porsi makanan yang akan 

dihasilkan. 

 Memasak sudah menjadi kegiatan yang umum dilakukan oleh masyarakat. 

Beberapa orang memasak karena kebutuhan untuk makan, namun ada beberapa 

orang yang memasak karena hobi. Hal ini dikarenakan antusiasme masyarakat 

terhadap kuliner saat ini sangat tinggi, sebab makanan pada saat ini tidak hanya 

sekedar memenuhi gizi manusia semata, tetapi telah menjadi objek rekreasi yang 
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dapat menghilangkan stress akibat pekerjaan atau permasalahan lainnya (Gofur, 

2012).   

 Seringkali masyarakat menggabungkan masakan dari berbagai negara ke 

dalam satu piring secara sengaja agar membentuk suatu hidangan yang unik dan 

baru, trend ini dapat disebut sebagai fusion food (Sarioğlan, 2014). Fusion food 

adalah hidangan yang menggunakan teknik masak dan bahan lebih dari satu negara 

atau daerah (Gisslen, 2007). Sehingga penulis ingin mewujudkan makanan fusion 

dengan cara menggabungkan jenis makanan dari Italia dengan berbagai masakan 

negara Asia. 

Berbagai menu hidangan dari beberapa negara yang ada di benua Asia, yaitu 

China, Indonesia, Jepang, Korea, Singapura, Thailand, dan Vietnam telah menjadi 

bagian cita rasa kegemaran masyarakat baik dalam negeri maupun luar negeri, 

karena memiliki variasi beragam serta rasa lezat yang berasal dari bumbu dan 

rempahnya. Sehingga kami memutuskan untuk mengangkat resep yang terdapat 

dalam rancangan buku resep kami ini dengan referensi masakan dari 7 negara Asia 

tersebut. Pada tahun 2013, World Street Food Congress di Singapura, 

menempatkan empat makanan khas nusantara dalam daftar 20 kuliner kaki lima 

yang terbaik di dunia. Seperti yang kita ketahui, merupakan salah satu hidangan 

khas Italia yang sangat populer di dunia. 

Kata “pizza” diambil dari bahasa Italia yang berarti pie. Pada tahun 1738, 

restoran pizza pertama di dunia berada di kota Italia. Sehingga kita mengenal 

dengan Italia pizza. Pizza merupakan hidangan khas Italia sejenis roti yang 

berbentuk bundar dan pipih, yang dipanggang di oven dan biasanya dilumuri saus 

tomat serta keju mozarella dengan bahan makanan tambahan lainnya yang bisa 
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dipilih, seperti daging olahan seperti salami, pepperoni, ham, sosis, maupun daging 

sapi atau daging ayam giling, lalu cabe, paprika, bawang bombay, jamur dan 

lainnya. Roti dari pizza sendiri biasanya terbuat dari tepung, minyak zaitun, serta 

ragi. 

Tepung terigu masih menjadi bahan utama dalam pembuatan pizza, tepung 

terigu mengandung protein 8,0% dan mengandung zat pati yang banyak, untuk 

mengembangkan suatu adonan selain dibutuhkan protein yang cukup, juga 

dibutuhkan proses fermentasi adonan yang optimal (Syarbini, 2013). 

Dengan seiring perkembangan zaman, pizza semakin dikenal dan disantap 

oleh semua kalangan. Pizza juga mendapatkan posisi peringkat keempat dari 

sepuluh makanan yang paling banyak diminati oleh pencinta kuliner Indonesia 

(Hartanto, 2015). Pizza sendiri dapat diolah dari berbagai bahan yang sehat salah 

satunya menggunakan protein yang tinggi dan sayur. Selain dengan kelezatan pizza, 

pizza memiliki kandungan bahan yang baik. 

Rata-rata kandungan dalam 1 loyang pizza terdapat 10,64gr protein dan 

terkandung antioksidan dan memiliki kandungan serat yang menutrisi dan 

membantu dalam menstabilkan metabolisme dalam tubuh. Dengan mengonsumsi 

pizza kita mendapatkan asupan Vitamin B6 dan Vitamin C dari saus tomat, serta 

keju pada topping dari pizza juga dapat mencegah osteoporosis yang kita dapatkan 

pada sajian 1 loyang pizza. 
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TABEL 1 
10 Makanan Yang Paling Disukai Orang Indonesia 

Urutan Peringkat Nama Makanan 

1 Nasi Goreng 

2 Ayam Goreng 

3 Bakso 

4 Pizza 

5 Burger 

6 Sushi 

7 Gado-Gado 

8 Rendang 

9 Kebab 

10 Ramen 

             Sumber: https://travel.kompas.com (2015) 

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa pizza memiliki nutrisi dan tingkat 

kesukaan yang cukup tinggi, muncul sebuah gagasan untuk membuat rancangan 

buku resep pizza teflon. Alasan penulis membuat rancangan buku resep pizza ini 

diangkat karena penulis menyadari pizza sebagai makanan yang disukai oleh 

masyarakat dengan berbagai kalangan. Rancangan buku resep ini juga dapat 

membantu masyarakat untuk menikmati pizza tanpa harus ke restoran dan 

menikmati pizza dengan harga bahan yang terjangkau. Maka dari itu penulis 

berharap dengan rancangan buku resep yang dihadirkan dapat bermanfaat dan 

memberikan informasi tentang pizza.  

Target pembaca dari Rancangan Buku Resep 18 Pizza Teflon Dengan Cita 

Rasa Khas Asia yaitu pada Ibu Rumah Tangga dan Remaja, agar ibu rumah tangga 

dan remaja dapat aktif dalam mengeksplor sesuatu cita rasa yang baru untuk 

https://travel.kompas.com/
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mencakupi kebutuhan nutrisi bagi tubuh. Dari segi desain buku, penulis 

memberikan warna dan gambar yang simpel sehingga lebih menarik bagi pembaca. 

Untuk ukuran buku, rancangan buku resep dicetak dengan ukuran yang tidak terlalu 

besar sehingga dapat memudahkan pembaca untuk dibawa dan mudah dibaca. 

Jumlah resep yang penulis angkat dalam rancangan buku resep ini adalah sebanyak 

18 kreasi pizza teflon dengan baluran cita rasa khas Asia. Keunikan dari buku resep 

ini adalah pembaca dapat memasak dan menikmati pizza dengan memakai teflon 

saja sehingga tidak perlu repot mengunakan oven. Oleh karena itu, melalui 

Rancangan Buku Resep 18 Pizza Teflon Dengan Cita Rasa Khas Asia, pembaca 

dapat mengetahui dan dapat berkreasi dalam membuat pizza yang unik. 

 

B. Tujuan Pembuatan Buku Resep 

1. Memberikan gambaran pada pembaca bahwa pizza dapat dibuat dengan 

menggunakan alat dan bahan yang sederhana. 

2. Sebagai refrensi topping pizza yang lebih bervariasi. 

3. Memberi pengetahuan tentang pizza dengan cita rasa Asia, disertai dengan 

cara pembuatannya.  

 

 

 

  


