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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Dalam menulis sebuah laporan penelitian pastinya ada hal yang kurang

dimengerti oleh para pembaca. Oleh karena itu, peneliti ingin mengadakan

seminar agar dapat menjelaskan dengan lebih baik lagi kepada para

pembaca apa yang sebenarnya ingin peneliti sampaikan. Seminar ini juga

dilakukan untuk memperkenalkan produk yang akan dibuat kepada para

reviewer dan peserta seminar. Seminar sendiri merupakan serangkaian

kegiatan yang dilakukan untuk menjelaskan apa yang ingin disampaikan

agar supaya dapat dimengerti dengan lebih baik oleh para peserta yang

hadir (Putra, 2017). Dalam seminar juga biasanya diadakan sesi tanya

jawab sehingga adanya interaksi antara pembawa seminar dan reviewer.

Sesi tanya jawab dilakukan sehingga reviewer yang kurang memahami

mengenai apa yang dijelaskan, dapat bertanya dan bisa mengerti dengan

jawaban yang akan diberikan. Dalam pengenalan produk, peneliti juga

ingin agar reviewer dapat mengetahui kelebihan dan manfaat dari produk

yang peneliti buat.

Seminar bertujuan untuk menjelaskan hal yang akan peneliti

sampaikan secara khusus dan hanya berfokus pada satu topik saja.

Seminar yang peneliti lakukan juga bertujuan agar dapat mengetahui apa

pendapat reviewer terhadap produk peneliti, serta apa yang menjadi

ketertarikan mereka terhadap produk yang peneliti buat.

B. Tujuan

Dalam membuat suatu seminar pasti adanya tujuan yang perlu dicapai,

tujuan peneliti dalam melakukan seminar untuk menjelaskan kepada

reviewer mengenai produk yang peneliti buat mulai dari sejarah adanya

boba, bahan yang peneliti gunakan serta proses pembuatan bobanya, serta

apa kelebihan dan manfaat dari produk tersebut, juga untuk

memperkenalkan produk yang dibuat. Adapula hasil dari penelitian yang

dilakukan dan metode apa saja yang digunakan.
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C. Manfaat

Manfaat dari seminar yang dilakukan agar peneliti dapat mengetahui

hal apa yang masih kurang dan perlu diperbaiki terhadap produk yang

dibuat. Peneliti juga dapat mengetahui bagaimana pendapat reviewer

terhadap produk yang dibuat. Dengan diadakannya seminar maka produk

yang dihasilkan lebih banyak diketahui oleh orang.

D. Deskripsi Penelitian

Pada saat melakukan penelitian ada beberapa pengujian yang perlu

dilakukan, yaitu peneliti melakukan pengujian organoleptik yang terdiri

dari uji hedonik dan uji mutu hedonik. Peneliti juga melakukan pengujian

terhadap warna, rasa, tekstur, dan aroma terhadap boba yang sudah

ditambahkan labu kuning, yang dimana terdapat perubahan yang

signifikan terhadap keempat parameter tersebut. Setelah itu peneliti

melakukan pengujian hedonik terhadap produk yang dibuat dan

memperoleh hasil bahwa produk yang dibuat enak dan masih disukai oleh

panelis.
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