BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Buku resep masakan adalah alat bantu seseorang untuk membuat
hidangan dan sebagai prosedur dalam melakukan pekerjaan seperti melakukan
pencampuran makanan, mengolah atau memasak (Karina & Amrihati, 2017,
h.107). Di era modern, buku resep menjadi bahan alat pembelajaran dan barang
yang umum ditemukan di dapur, umumnya digunakan oleh ibu rumah tangga,
pembantu rumah tangga, untuk mengikuti instruksi langkah demi langkah
(Davis dkk, 2014, h.74). Fungsi pada buku resep digunakan untuk memberikan
pengetahuan, pedoman, dan informasi akan isi produk. Selain memberikan
pengetahuan, buku resep berfungsi untuk membantu persiapan daftar belanja
dan menyesuaikan dengan anggaran, serta membantu perencanaan pilihan
makanan di waktu yang akan datang (Mackay, 2006, h.11). Isi yang ditampilkan
dari buku resep ini berupa pedoman serta cara untuk membuat suatu hidangan
perpaduan makanan.
Makanan merupakan kebutuhan pokok bagi manusia yang dibutuhkan
setiap saat (Saparinto & Hidayati, 2010). Menurut Flandrin dan Montanari
(2013), makanan sendiri merupakan ekspresi khusus dari suatu kelompok
budaya, etnis.
Pola makanan modern adalah pola yang sering ditemui, yakni makanan
pembuka, makanan utama, dan makanan penutup (Sulaiman, 2015, h.12).
Makanan pembuka adalah hidangan pembuka yang disajikan dalam porsi kecil
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yang gunanya untuk menjadi pembangkit selera makan sebelum makanan
utama disuguhkan (Setiawati, 2020). Makanan utama adalah hidangan pokok
dari suatu susunan menu lengkap yang dihidangkan pada waktu makan siang
maupun makan malam, ukuran porsinya lebih besar dari makanan pembuka
(Rusmini, Hastuti & Hudayah, 2016). Makanan penutup adalah hidangan yang
disuguhkan setelah hidangan makanan utama, biasanya memiliki rasa manis
atau menyegarkan (Ristiani, 2016). Saus digunakan untuk menjadi pelengkap
pada kategori hidangan utama, fungsi saus pada makanan untuk menambah
rasa, memberi cairan pada makanan, serta untuk mempertajam aroma dari
makanan, dan meningkatkan penampilan pada hidangan (Putri, Siti &
Nurhayati, 2014).
Secara umum, saus adalah cairan yang dikentalkan menjadi setengah
cair, dengan menggunakan bahan pengental, bumbu, dan perisa (Guggenmos &
McVety, 2010, h.517). Saus juga dapat menambah rasa, kelembaban, dan daya
tarik visual untuk hidangan lain (Hall, 2010, h.382). Terdapat lima jenis saus
dasar, sering juga dikenal dengan mother sauces. Saus-saus ini adalah saus
Espagnole, Saus Tomat, Saus Bechamel, Saus Veloute, dan saus Hollandaise.
Diambil dari dasar kelima saus ini, dapat menjadikan ratusan campuran saus
(Guggenmos & McVety, 2010, h.519-520).
Cita rasa adalah sebuah cara pemilihan makanan yang harus dibedakan
dari rasa (taste) sebuah makanan. Cita rasa memiliki komponen yang meliputi
penampakan, bau, rasa, dan tekstur. Penampakkan atau presentasi makanan
secara kuat dapat mempengaruhi keputusan pemilihan makanan. Mata manusia
cenderung lebih senang untuk melihat makanan yang terlihat menarik. Rasa
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didapatkan melalui indra pengecap dimana sel-sel lidah memiliki reseptor
sensasi manis, asin, masam, pahit, dan umami. Namun, indra pengecap dan
persepsi rasa tidak hanya ditentukan oleh lidah, namun juga bau. Ketika lidah
dapat mengidentifikasi, rasa manis atau asin, bau dapat membantu
mengidentifikasi jika makanan tersebut adalah sebuah ayam atau ikan. Tekstur
seperti kasar, halus, dan lain lain mempengaruhi seberapa individu menyukai
makanan tersebut (Drummond & Brefere, 2009, h.3-4).
Indonesia merupakan negara kepulauan yang penuh dengan kekayaan
dan keragaman budaya, ras, bahasa daerah, suku bangsa, agama, kepercayaan,
dan lain-lain (Welianto, 2020). Indonesia sendiri merupakan suatu negara yang
memiliki berbagai keanekaragaman kearifan lokal dan salah satunya di bidang
kuliner, kekayaan kuliner Indonesia terbentang dari Sabang sampai Merauke
serta berbagai olahan bumbu dan rempah khas setiap daerah membuat Indonesia
patut dijuluki surga kuliner dan perbedaan kebudayaan membuat keragaman
olahan setiap makanannya yang memiliki cita rasa tertentu (Monalisa &
Najibah, 2017).
Pengertian Nusantara menurut Prof. Dr. Wan Usman (Ketua Program S2 PKN UI), adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah
airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam.
Keberagaman ras dan budaya diturunkan dari generasi ke generasi, sehingga
menjadi suatu ciri khas masing-masing pulau, dimana makanan menjadi salah
satu cerminan dari ragam budaya. Dengan sendirinya, terbentuk cita rasa unik
antar pulau yang menjadikannya suatu ciri khas daerah-daerah tersebut
(Astawa, 2017).
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Berdasarkan dari pengertian Nusantara dimana terdapat ciri khas unik
pada setiap pulau, yang menghasilkan kekayaan kuliner Indonesia yang
terbentang dari sabang sampai merauke, membuat keinginan untuk
mengkategorikan makanan dari setiap pulau yang terdapat di Indonesia.
Dimulai dari pulau Kalimantan yang memiliki makanan khas dari pulau ini
yaitu soto banjar, dimana bahan utamanya yaitu ayam yang memiliki rasa
rempah disajikan dengan perkedel dan kentang rebus (Khadafi, 2008, h. 56).
Menurut Gardjito (2018), Sumatera merupakan pulau yang memiliki
kuliner khas nya masing-masing, dengan nama dan bumbu yang bervariasi.
Salah satu makanan Aceh yaitu Mie Aceh yang dikenal pedas. Mie Aceh sendiri
dimasak dengan dicampur dengan irisan daging sapi, daging kambing, atau
makanan laut seperti ikan, kepiting, dll. Dengan dua jenis yaitu dengan digoreng
dan kuah yang disajikan dengan bawang goreng, emping, bawang merah,
mentimun, dan juga jeruk nipis (Hidayah, 2015, h.7). Salah satu makanan yang
ada di Sumatera ini yaitu laksa atau laksan yang merupakan makanan tradisional
Sumatera Selatan, dengan berbahan dasar pempek lenjer tebal, yang disajikan
dengan kuah santan pedas (Milhania, 2017). Bangka Belitung merupakan pulau
yang sangat kaya dengan cita rasa yang khas membuat orang menikmatinya
(Setiati, 2008, h.3). Salah satu ciri khas Belitung yaitu mie belitung merupakan
makanan khas dari Pulau Belitung, makanan yang berjenis mi disiram dengan
kuah kental berasal dari kaldu udang yang menjadi bahan utamanya dan
memiliki cita rasa manis (Aziza, 2013). Sumatera Barat terdapat sate padang
merupakan makanan yang terkenal akan kuah kental dan memiliki cita rasa
sedikit pedas. Sate Padang sendiri menggunakan bahan baku daging kerbau atau
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sapi (Istiqomah, 2020). Rendang merupakan makanan yang dimasak dengan
menggunakan daging yang dilumuri oleh rempah-rempah yang memiliki rasa
pedas dan cukup menyengat aromanya (Wening, 2020). Gulai Kikil merupakan
makanan yang berbahan dasar kaki sapi atau tunjang memiliki cita rasa yang
gurih dan sedikit pedas karena perpaduan kuah santan dan bumbu rempah
lainnya (Anggraini, 2018).
Pulau Jawa memiliki cita rasa yang khas dengan rasanya yang manis
(Dewi, 2020). Makanan khas yang pertama yaitu soto betawi yang merupakan
soto santan dengan isian daging sapi beserta jeroan dan organ hewan lainnya
(Kemendikbud, 2018). Selain Soto Betawi terdapat makanan yang terkenal
lainnya yaitu, mie kangkung yang dimasak dengan tentunya sayur kangkung,
mie, kecap manis, ebi, dan dihidangkan dengan potongan ayam (Savitri, 2008).
Jawa Barat yang terkenal akan kulinernya dan salah satunya soto mie bogor.
Berbahan dasar mie serta tomat, sayur kol, wortel, risol bihun yang menjadi ciri
khas dari soto mie bogor (Sanaji, 2010). Selanjutnya dari Jawa Barat terdapat
makanan lain yang berasal dari Cirebon, yaitu Empal Gentong yang dimana
dimasak dengan daging sapi, dengan dilumuri campuran kuah santan dan kunyit
(Wijaya, 2020). Selain itu ada ayam panggang bumbu rujak dimana merupakan
hidangan ayam panggang yang telah di variasi menggunakan bumbu rempah
seperti kunyit, kemiri, ketumbar, dan jahe. Tidak seperti ayam panggang pada
umumnya hidangan ini berwarna kuning yang memiliki cita rasa manis asam
serta beraroma karena proses masaknya dilumuri jeruk nipis dan daun jeruk
(Fitriyani, 2019). Kemudian Semur atau Smoor, dalam bahasa Belanda adalah
hidangan daging khas dari Indonesia yang diolah dalam kuah pekat berwarna
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coklat yang terbuat dari kecap, bawang bombay, bawang merah dan bumbu
lainnya seperti pala dan cengkeh. Hidangan ini juga sering muncul ketika hari
raya Idul Fitri tiba (Agmasari, 2016). Selain semur, terdapat makanan yang
bernama rawon, dimana dimasak dengan dengan kluwek yang menghasilkan
kuah berwarna hitam yang dihidangkan dengan daging sapi (Khairunnisa,
2020). Selat Solo merupakan hidangan hasil akulturasi dari orang Eropa yang
datang ke Indonesia maka dari itu rasa dari lauk ini tidak hanya manis saja,
namun ada rasa asam karena perpaduan dengan custard yang berasal dari
budaya barat. Serta lauk ini adalah perpaduan antara bistik dan salad, dengan
sayur selada layaknya seperti hidangan salad (Shaby, 2019). Opor Ayam adalah
makanan khas Indonesia terutama di Pulau Jawa yang merupakan hasil
akulturasi kebudayaan India dan Arab dengan Indonesia. Makanan ini berbahan
dasar santan yang menciptakan rasa gurih (Ashar, 2020).
Pulau Madura juga memiliki makanan khas Madura sudah cukup
banyak diketahui oleh masyarakat. Salah satu makanan khas yang sudah
diketahui yaitu sate madura, baik dimasak dengan menggunakan daging ayam
maupun daging kambing yang dibumbui dengan bumbu kacang ataupun sambal
kecap (Kadhafi, 2008, h.46). Yang menjadi ciri khas dari masakan Madura
selain sate , yakni bebek hitam Madura yang dimasak khas dengan rasa pedas
dan berminyak, daging bebek yang di masak pun di goreng kering namun
empuk yang dihidangkan dengan mentimun dan nasi (Ulung, 2015, h.108).
Sulawesi merupakan pulau yang terkenal khususnya akan kuliner khas
yang beragam (Liechandra & Honggowidjaja, 2016). Sulawesi sendiri
menyimpan cita rasa yang pedas (Sendari, 2019), yaitu yang pertama ada ayam
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tinoransak yang merupakan makanan khas Manado. Ayam yang dipotongpotong dan dibumbui dengan kunyit, cabai merah, daun kemangi dan serai yang
menambah cita rasa wangi dari masakan Manado (Yahyono, 2009, h.28).
Kemudian, masakan lainnya yaitu ikan cakalang fufu yang memiliki cita rasa
yang pedas dan asin. Dengan diproses secara pengasapan terlebih dahulu
sebelum diolah menjadi suatu masakan (Tumonda, Mewengkang, & Timbowo,
2017). Makanan khas lainnya yaitu ikan kudu - kudu yang berbentuk kotak
memanjang yang dimasak dengan cara digoreng tepung (Ashdiana, 2011). Dari
daerah yang sama terdapat juga kuliner bernama coto Makassar, dimana
memiliki ciri khas dari kota Makassar yang berbahan dasar daging sapi yang
diolah dengan menggunakan berbagai macam rempah seperti kemiri, pala,
serai, cengkeh, ketumbar, dsb. Pada kuah coto dimasak dengan menggunakan
campuran air beras, santan, susu, dan telur (Nuah, 2019).
Menurut Gardjito (2018), Maluku merupakan salah satu pulau yang
memiliki kekayaan rempah yang melimpah. Salah satu masakan khas Maluku
adalah gohu ikan dimana salah satu makanan tradisional khas daerah tersebut
yang hampir mirip dengan makanan khas tradisional dari negara Jepang. Selain
gohu, ada juga sambal colo- colo yang berbahan dasar cabai, kecap manis,
bawang merah, tomat dan jeruk nipis (Setyanti, 2018).
Pulau Bali dikenal sebagai Pulau Dewata dimana selalu menawarkan
budaya lokal dan ciri khas kulinernya yang sangat melekat (Gardijito, Putri,
Dewi, 2018). Salah satu makanan khas di Pulau ini adalah Ayam Betutu, dengan
perpaduan akan rempah-rempah khas Indonesia dimasak dengan cara
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dibungkus dengan pelepah pinang (pelepah daun pisang kering) dan dibiarkan
selama satu malam (Wongso, 2013, h.10-11).
Pulau Lombok selain terkenal akan pesona wisatanya, pulau ini juga
memiliki kuliner yang dapat ditemukan di hampir setiap desa (Dinas
Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi NTB, 2019). Salah satunya
yaitu Ayam Taliwang yang dimasak dengan cara dibakar dengan dicampur oleh
rempah-rempah, cabai merah, tomat, dan beberapa bumbu dapur lainnya (Alvia,
2018, h.174).
Nusa Tenggara Timur memiliki ciri khas pada kulinernya yang
didominasi rasa gurih. Dan bumbu dasarnya yaitu kuning dan pedas. Salah
satunya yaitu Se’i daging sapi asap, yang diasapi agar tahan lama dengan
ditaburi garam dan diaduk dengan cara dibanting (Rudi, 2020).
Papua memiliki cita rasa yang unik khususnya di bidang kuliner seperti
ikan bakar Manokwari yang berbahan dasar dari ikan tongkol dan dilumuri oleh
racikan sambal mentah yang ditumbuk kasar (Agustina, 2018).
Alasan pemilihan makanan Nusantara ini didasari karena lidah orang
indonesia menggemari rasa dan bumbu khas Indonesia, kemanapun orang
Indonesia bepergian ke luar negeri biasanya selalu membawa bumbu instan
untuk menyantap makanan seperti sambal, kecap, bahkan terasi (Supendy,
2015).
Menurut Santhi Serad seorang pegiat kuliner tradisional Indonesia dan
merupakan ketua dari kegiatan Aku Cinta Masakan Indonesia (ACMI)
mengatakan bahwa rasa, pengetahuan dan pengalaman dalam menikmati
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hidangan lokal yang sesuai dengan adat istiadat daerahnya menjadi daya tarik
bagi masyarakat Indonesia (Ipman, 2018). Menurut Andayani (2015, h.66)
makanan tradisional merupakan salah satu produk makanan olahan yang sering
menjadi pilihan masyarakat. Makanan tradisional menjadi pilihan masyarakat
karena terjangkaunya harga, serta memiliki cita rasa yang sesuai dengan selera
konsumen. Dikarenakan hal tersebut, diperkirakan konsumsi makanan
tradisional akan terus meningkat (Andayani, 2015, h.66).
Dengan munculnya produksi pasta industri, saus untuk pasta mulai
memiliki banyak bentuk dan variasi (Negrin, 2014). Merujuk pada pernyataan
yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa saus adalah sebagai pelengkap untuk
kategori hidangan utama maka di buku resep ini dipilih produk pasta sebagai
hidangan utama yang dipadukan dengan saus dengan cita rasa nusantara. Pasta
pada awalnya berasal dari Italia dimana terdapat bukti bahwa Bangsa Etruskan
(orang yang pertama kali menempati Roma) telah menciptakan pasta jauh
sebelum orang Romawi seperti yang banyak diketahui. Pada abad ke-12, bangsa
Etruskan menggambarkan ramuan yang disebut Itriya yang berarti “Tali”, yang
banyak diketahui sebagai pasta. Kemudian orang Italia menciptakan berbagai
macam jenis pasta yang rata-rata berbentuk tali, tabung, dan pita yang dibuat
dari tangan seperti yang dibuat pada zaman sekarang (Middione, 2012, h.1).
Kata “pasta” berarti adonan yang dibuat dengan campuran tepung terigu
“durum” dan air (Sheasby & Mackley, 2002, h.7).
Menurut Euromonitor International, penjualan ritel pasta kemasan di
Indonesia selama tahun 2018 sebanyak 27,3 Juta Dollar, dengan peningkatan
4% dalam kurun waktu 2016-2018 (Yuningsih, 2019, h.5).
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GAMBAR 1
Perbandingan Penjualan Pasta Global

Sumber : www.statista.com (2020)

Berdasarkan data statistik dalam situs www.statista.com (GAMBAR 1),
Indonesia menempati urutan ke 7 peringkat dunia untuk volume pendapatan
pada penjualan pasta dengan diperkirakan US$4,784 Juta Dollar pada tahun
2020.
GAMBAR 2
Pendapatan pada Segmen Pasta

Sumber : www.statista.com (2020)
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Pada data penjualan pasta sejak tahun 2012-2019, diakses melalui situs
www.statista.com (GAMBAR 2), adanya peningkatan penjualan pasta di
Indonesia setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan sebesar
2,8% dalam kurun waktu 2018-2019. Disebutkan juga rata-rata konsumsi pasta
adalah 8,96 Kg per orang selama tahun 2019 (Statista, 2020). Dapat
disimpulkan melalui GAMBAR 1 dan GAMBAR 2, dimana ditemukan
tingginya tingkat konsumsi pasta selama tujuh tahun berturut-turut di Indonesia,
dan dapat disimpulkan bahwa pasta adalah hidangan yang cukup populer di
Indonesia. Selain tingkat konsumsi yang tinggi, pasta sendiri juga merupakan
hidangan yang menjadi favorit bagi banyak orang dikarenakan pengolahannya
yang mudah dan dapat disajikan dengan berbagai variasi hidangan (Brotodjojo,
2013, h.4).
Pada awalnya pasta mulai dibawa masuk ke Indonesia oleh bangsa
Belanda pada jaman penjajahan silam (Sutomo, 2008, h.47). Dapat diketahui
jika pasta memiliki lebih dari 100 jenis yang ada berdasarkan bentuk, ukuran,
dan rasa (Guggenmos & McVety, 2010, h.166). Namun menurut penelitian
yang dilakukan Santoso dan Stivana dalam jurnal media wisata, terdapat
delapan jenis pasta yang populer di Indonesia, yakni: spaghetti, macaroni,
linguini, fettuccine, lasagna, penne, farfalle dan fusili (Stivana & Santoso,
2019, h.1168). Selain delapan pasta tersebut, diketahui juga bahwa pasta
vermicelli masuk dalam kategori pasta yang populer di Indonesia (Sendari,
2019). Tak hanya itu pasta conchiglie yang sering disebut dengan “pasta keong”
juga termasuk dalam pasta yang populer di Indonesia (Maharani, 2018).
Merujuk pada penelitian tersebut, dapat disimpulkan pemilihan sepuluh pasta
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tersebut dikarenakan sudah dikenal di kalangan masyarakat Indonesia. Berikut
penjelasan dari sepuluh pasta yang sudah tercantum di dalam Rancangan Buku
Resep 10 Jenis Pasta dengan Perpaduan 15 Variasi Saus dengan Cita Rasa
Nusantara :
1. Spaghetti
Spaghetti adalah pasta yang berbentuk untaian tipis dan bulat
(Guggenmos & McVety, 2010, h.617).
GAMBAR 3
Spaghetti

Sumber : Hasil Olahan Data (2020)

2. Conchiglie
Conchiglie adalah jenis pasta yang berbentuk seperti cangkang
kerang, pasta ini cocok dipadukan dengan daging atau saus seafood,
dan sering diisi dengan seafood, daging, atau keju, dan dipanggang
(Guggenmos & McVety, 2010, h.618).
GAMBAR 4
Conchiglie

Sumber : Hasil Olahan Data (2020)
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3. Fettuccine
Fettuccine merupakan jenis pasta yang bentuknya rata, panjang, dan
berukuran ¼ inci. Pasta ini cocok dihidangkan dengan krim saus.
(Guggenmos & McVety, 2010, h.618).
GAMBAR 5
Fettuccine

Sumber : Hasil Olahan Data (2020)

4. Lasagna
Lasagna merupakan pasta yang berbentuk lebar dan rata. Yang
dapat dihidangkan berlapis dengan daging, keju, ataupun seafood
(Guggenmos & McVety, 2010, h.617).
GAMBAR 6
Lasagna

Sumber : Hasil Olahan Data (2020)
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5. Fusilli
Merupakan pasta yang berbentuk seperti pembuka tutup botol wine,
yang direbus dan dimasak dengan medium atau saus krim yang
kental (Guggenmos & McVety, 2010, h.618).
GAMBAR 7
Fusilli

Sumber : Hasil Olahan Data (2020)

6. Vermicelli
Jenis pasta yang berbentuk seperti spaghetti yang sangat halus dan
biasanya untuk isian hidangan sup (Rivai, 2011).
GAMBAR 8
Vermicelli

Sumber : Hasil Olahan Data (2020)

7. Linguine
Linguine merupakan pasta yang bentuknya lebih tipis dan rata
daripada spaghetti sekitar ⅛ inci, pasta ini dapat direbus dan
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biasanya dihidangkan dengan saus kerang, saus marinara, dan juga
seafood (Guggenmos & McVety, 2010, h.617).
GAMBAR 9
Linguine

Sumber : Hasil Olahan Data (2020)

8. Penne
Penne merupakan pasta yang berbentuk tabung berongga dengan
ukuran pendek yang dipotong diagonal. Pasta penne juga sering
disebut pasta duri atau pena. Biasanya dimasak dengan saus tomat
dan keju (Guggenmos & McVety, 2010, h.618).
GAMBAR 10
Penne

Sumber : Hasil Olahan Data (2020)

9. Macaroni
Macaroni adalah pasta yang berbentuk melengkung, seperti tabung
sempit yang ukurannya pendek (Guggenmos & McVety, 2010,
h.617).
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GAMBAR 11
Macaroni

Sumber : Hasil Olahan Data (2020)

10. Farfalle
Farfalle merupakan pasta yang berbentuk seperti kupu-kupu (Rivai,
2011)
GAMBAR 12
Farfalle

Sumber : Hasil Olahan Data (2020)

Memasak fusion (makanan fusion) adalah seni menggabungkan bahan
dan teknik dari tidak hanya satu wilayah atau negara, tetapi dari seluruh dunia
untuk mencapai rasa baru yang menarik yang belum pernah dieksplorasi
sebelumnya (Hermawan, 2019). Aliran perpaduan makanan ini mulai
berkembang sejak tahun 1970-an, namun mencapai puncaknya pada tahun
1990-an. Menurut William Wongso (2011), fusion memiliki arti peleburan, dan
dalam dunia masak dapat diartikan gaya yang mengambil unsur terbaik dari
berbagai masakan etnik serta regional, untuk menciptakan hidangan baru
dengan cita rasa lebih inovatif. Dengan pengertian fusion food tersebut, buku
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resep ini diharapkan dapat mengekspresikan makanan fusion dengan
mengkombinasikan jenis makanan dari dua negara yaitu pasta yang berasal dari
negara Italia dengan masakan Nusantara yang tersebar di Indonesia.
Dengan rasa keingintahuan yang ada untuk menggabungkan pasta
dengan

makanan

khas

Nusantara

menjadikan

alasan

utama

untuk

mengembangkan kreasi ini dengan menuangkan dalam sebuah buku resep yang
praktis dan informatif sehingga pembaca dapat mengimplementasikan kreasi
tersebut dan lebih tertarik dengan dunia kuliner terutama untuk makanan khas
Nusantara.
Rancangan buku resep ini sendiri diperuntukan untuk semua kalangan
khususnya untuk ibu rumah tangga, ibu rumah tangga merupakan seseorang
yang berperan untuk mengurus rumah tangga seperti memasak, mencuci, dan
melakukan berbagai aktivitas lainnya di rumah (Effendy, 2004, h.32).
Selanjutnya, menurut The Asian Parent Indonesia dikatakan jika seorang ibu
rumah tangga seringkali merasa tidak berperan secara produktif. Merujuk
terhadap beberapa pernyataan tersebut bahwa dapat disimpulkan alasan dari
buku resep ini diperuntukkan khususnya untuk ibu rumah tangga agar sebagai
suatu pedoman untuk melakukan kegiatan yang produktif khususnya memasak.
Buku resep sebagai alat yang dipercaya dapat memberikan presisi dan
standarisasi, sebagai cara baru untuk mengajarkan ibu rumah tangga baru cara
untuk memasak (Fleitz, 2009, h.122).
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B. Tujuan
Tujuan dari pembuatan buku resep “RANCANGAN BUKU RESEP 10
JENIS PASTA DENGAN PERPADUAN 15 VARIASI SAUS DENGAN
CITA RASA NUSANTARA” sebagai tugas akhir Karya Kompetensi Profesi
ini yaitu :
1. Memberikan pengetahuan serta informasi bagi pembaca bahwa
pasta tidak hanya dapat dijadikan hidangan western saja, namun bisa
disajikan menjadi hidangan dengan cita rasa Nusantara yang
berbeda.
2. Memberikan pedoman dan cara untuk mempraktekkan produk dari
Rancangan Buku Resep 10 Jenis Pasta dengan Perpaduan 15 Variasi
Saus dengan Cita Rasa Nusantara.
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