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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Analisis Situasi  

Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional Pasal 20, Perguruan Tinggi berkewajiban 

menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat disamping 

melaksanakan pendidikan. Oleh karena itu, kami ingin membagikan ilmu yang 

telah kami dapatkan dari pendidikan kami dan juga studi literatur yang telah 

kami lakukan untuk pembuatan buku resep tugas akhir kami, kepada 

mahasiswa angkatan 2020 jurusan perhotelan UPH dalam bentuk online 

workshop. Melalui kegiatan ini, tim Pengabdian kepada Masyarakat ingin 

membagikan dan mengajarkan tentang bagaimana cara membuat dessert 

populer yang berasal dari Eropa.  

Berdasarkan prediksi, tren dalam konsumsi makanan, baik makanan 

pembuka ataupun makanan penutup di beberapa negara akan berubah, 

dikarenakan wabah Covid-19, termasuk Indonesia. Masyarakat diseluruh 

negara akan lebih cenderung untuk memasak dirumah, dibandingkan dengan 

mengunjungi restoran, sehingga popularitas makanan restoran akan menurun. 

Menurut survei, sebesar 32% orang dewasa akan mengurangi kunjungan ke 

restoran untuk menghindari Covid-19 dan cenderung untuk memasak dirumah 

untuk meminimalisir kontak antar manusia. 

Pengeluaran per kapita untuk makanan masyarakat Indonesia adalah 
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sebesar 49,14%. Pada masa pandemi Covid-19, seluruh masyarakat 

menerapkan pola hidup sehat untuk meningkatkan daya tahan tubuh, sesuai 

yang dianjurkan oleh pemerintah, dimana masyarakat dianjurkan untuk 

menjaga kesehatan guna mengurangi resiko terkena Covid-19. Selain itu, 

masyarakat dihimbau oleh pemerintah untuk menjaga jarak dan bekerja 

dirumah, dimana pemerintah memberlakukan pembatasan sosial berskala besar 

di beberapa wilayah, sehingga hal tersebut mempengaruhi pola konsumsi 

penduduk.  

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat kali ini akan mengajarkan 

kepada mahasiswa angkatan 2020 jurusan perhotelan Universitas Pelita 

Harapan untuk membuat dan mencoba membuat sendiri dessert populer yang 

berasal dari Eropa, dengan bahan-bahan yang mudah di dapatkan di Indonesia, 

dimana di kemudian hari, peserta acara ini tidak perlu membeli dessert 

tersebut, melainkan memiliki kemampuan untuk membuatnya.   

Tujuan dipilihnya mahasiswa angkatan 2020 jurusan perhotelan UPH 

sebagai target kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah ketika 

mahasiswa angkatan 2020 jurusan perhotelan UPH menjalankan kelas pastry, 

mereka akan mengetahui apa yang harus dihindari sehingga churros yang 

dibuat tidak gagal, serta tidak hanya tulisan, mereka akan melihat proses 

pembuatan churros secara rinci dalam bentuk video, dimana video tersebut 

memberi gambaran hasil akhir churros yang benar. 
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B. Permasalahan Mitra  

 Mahasiswa angkatan 2020 jurusan perhotelan Universitas Pelita Harapan 

berminat untuk mempelajari dessert populer yang berasal dari Eropa, untuk 

menambah pengetahuan, ketrampilan serta mengisi waktu luang mereka 

dimasa pandemi ini. Hal ini dapat menjadi potensi berwirausaha di kemudian 

hari bagi mahasiswa tersebut dan meningkatkan keterampilan dalam membuat 

dessert yang beraneka ragam secara mandiri.   

 

 

 

   


