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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Buku resep adalah sekumpulan intruksi-intruksi kerja yang berisikan 

petunjuk untuk membuat suatu masakan ataupun hidangan. Resep memberikan 

petunjuk dan arahan secara detail dan tepat pada tiap tahapan agar pembaca dapat 

melakukan hal yang yang sama seperti yang diinstruksikan (Hamidah & Komariah, 

1990). Pemilihan rancangan buku resep karena buku tersebut bertujuan untuk 

membantu pembaca agar bisa memberikan petunjukan dari bahan-bahan, cara 

memasak dan hasilnya.  

 Rancangan buku resep ini berisikan tentang panduan pembuatan makanan. 

Menurut Saparinto & Hidayati (2010) makanan adalah kebutuhan pokok manusia 

yang diperlukan setiap saat dan memerlukan pengolahan yang baik dan benar agar 

bermanfaat bagi tubuh. Jenis makanan dapat dikategorikan sesuai dengan daerah 

asal. Makanan Indonesia sendiri banyak terpengaruh dari negara Tiongkok. 

Menurut Rahman (2016) menjelaskan bahwa gelombang migrasi orang-orang 

Tionghoa disamaan juga dengan dibawa masuknya berbagai bahan makanan baru 

seperti bawang putih hingga kedelai.  

Makanan Tiongkok adalah makanan yang pada dasarnya di artikan 

berdasarkan regional yaitu; Bagian Utara, Selatan dan Timur. Dimana bagian Utara 

menggunakan bahan gandum dan millet dari pada nasi. Untuk bagian Timur 

cenderung makanan yang berwarna merah seperti sichuan. Bagian Selatan spesial 

dalam pembuatan dim sum. Dim sum adalah makan ringan yang terdiri dari daging, 
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ikan, sayuran didalam adonan tepung dan makanan yang dikukus atau di goreng 

menurut Roberts (2002, hal. 23). Pembuatan berbagai kreasi dim sum ini menjadi 

ciri dari tempat asal makanan ini berada, karena perbedaan iklim, bahan makanan, 

letak geografi, bahasa, dan budaya antara Tiongkok bagian utara dan selatan dimana 

kedua wilayah ini dibatasi oleh sungai Yangtze (Phillips, 2016, hal. 3).  

Menurut Winata (2004, hal 6) dim sum dapat digolongkan menjadi 2 jenis 

yaitu: manis dan asin. Salah satu jenis dim sum asin adalah dumpling. Dumpling 

adalah adonan tepung tipis yang diisi daging, udang, ayam, atau sayuran yang bisa 

dikukus, direbus atau di rebus dengan sedikit air. Salah satu makanan dumpling 

adalah Xiao Long Bao. Xiao Long bao yang berarti roti keranjang kecil.  

Cosmo (2017) mengatakan Xiao Long Bao berasal dari negara Tiongkok 

bagian selatan, wilayah Jiangnan kota Nanxiang. Xiao Long bao adalah pangsit 

yang berisi sup yang terbuat dari tepung, minyak, air panas dengan isian tradisional 

daging babi, jahe, dan bumbu. Xiao Long Bao pertama kali diciptakan oleh seorang 

lelaki bernama Huang Mingxian pemilik restoran bernama Ri Hua Xuan pada tahun 

1875. Huang Mingxian menemukan ide awal dengan mencampurkan semacam 

gelatin babi ke dalam cincangan isian pangsitnya, kemudian mengukusnya. Saat 

selesai dikukus, isian pangsit ini akan meleleh dan bercampur dengan cairan yang 

lezat menyerupai kuah sup (Leung, 2013).   

Pemilihan kata Nusantara bertujuan untuk mengenalkan makanan dari 

setiap pulau di Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia 

dengan nama alternatif yang biasa dipakai adalah Nusantara dan memiliki makanan 

khas setiap pulaunya. Menurut Badan Pusat Statistik (2016), Indonesia mempunyai 

17,504 pulau dan terdapat 5 pulau yang mendominasi di Indonesia yaitu; Jawa, 



 

3 
 

Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Menurut Usman (2006) Nusantara 

adalah perspektif negara kepulauan itu pada diri mereka sendiri dan tanah air 

mereka sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam 

 Makanan khas Nusantara ini akan dikembangkan dengan melalui 

pendekatan yang kreatif tanpa menghilangkan rasa khas aslinya dengan cara 

menggabungkan dengan budaya kuliner Tiongkok yaitu Xiao Long Bao. Menurut 

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI (2015), pemasaran kuliner 

Indonesia masih tergolong lemah, penetrasi pasar yang belum optimal baik di dalam 

maupun diluar negeri karena lemahnya kelembangaan yang ada makanan 

tradisional Indonesia harus bisa dikenalkan oleh masyarkat luas, tidak hanya 

menjadi masakan daerah yang disajikan dirumah tetapi menjadi daya tarik suatu 

daerah (Kemenparekraf, 2015).  

Alasan penggabungan budaya kuliner ini karena menurut penelitian Paston 

& Wong (2016) tercatat lebih dari 8 juta penduduk keturunan Tiongkok yang 

menetap di Indonesia sehingga pengaruh makanan Tiongkok mudah diterima di 

Indonesia. Dalam pengembangan variasi isian Xiao Long Bao didapatkan bahwa 

makanan yang cocok untuk digabungkan dengan makanan Xiao Long Bao adalah 

makanan Nusantara yang memiliki kuah atau berair. 

 Makanan dibagi menjadi 4 jenis yaitu; makanan pembuka, sup, makanan 

utama dan makanan penutup (Gisslen, 2012, hal.131). Karena makanan yang cocok 

dengan Xiao Long Bao adalah sup. Sup adalah hidangan yang mengandung gizi 

biasanya dihidangkan sebagai makanan pembuka, makanan ringan atau sebagai 

pelengkap makanan pokok. Macam-macam sup bisa dibedakan menjadi 6 yaitu; 

sup jernih, sup jernih yang beraroma tajam, sup kental, krim sup, sup veloute, sup 
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special dan sup nasional. Menurut Djelantik (1999), kaldu diartikan sebagia air 

rebusan bahan makanan yang dimasak dalam waktu tertentu, dengan menambahkan 

sayuran sebagai bahan penambah aroma. Kaldu dibagi menjadi 2 macam yaitu; 

kaldu putih dan kaldu coklat. 

Dari pemaparan diatas, Maka dibuatlah rancangan buku resep kreasi Xiao 

Long Bao dengan judul Xiao Long Bao dengan 15 Isian Makanan Khas Nusantara. 

Buku resep ini berisikan berbagai pulau yang menjadi ciri khasnya. Menurut pakar 

Kuliner Joestiarto (2015) makanan sumatera cenderung didominasi oleh pedas dan 

guring dengan rempah-rempah yang sering digunakan seperti jahe, lengkuas dan 

daun jeruk purut, Masakan khas jawa cenderung lebih gurih, manis dan tidak pedas. 

Masakan Khas Pulau Kalimantan cenderung pedas, guring dan asam. Lalu untuk 

masakan khas pulau Papua cenderung mayoritas menggunakan tepung sagu.  

Target pembaca dari rancangan buku resep ini adalah ibu rumah tangga. Ibu 

rumah tangga menurut Widiastuti (2009) adalah wanita yang telah menikah dan 

menjalankan tanggung jawab mengurus kebutuhan-kebutuhan di rumah. Pemilihan 

target ini adalah karena ibu rumah tangga memiliki waktu luang yang banyak untuk 

membaca buku dan mempraktekannya. Buku resep ini berisi dua budaya kuliner 

yaitu dari Tiongkok dan Indonesia dimana akan digabungkan menjadi sebuah 

hidangan berupa Xiao Long Bao. 
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B. Tujuan Rancangan Buku Resep 

Tujuan dari pembuatan buku resep yang berjudul “Xiao Long Bao dengan 

15 Isian Makanan Khas Nusantara untuk: 

1. Memberikan pedoman dan infomasi mengenai cara pembuatan Xiao Long 

Bao beserta 15 isian makanan khas Nusantara. 

2. Meningkatkan daya tarik makanan khas Nusantara. 

 


