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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Seminar Hasil Produk dilakukan oleh tim penulis setelah 

menyelesaikan kegiatan pembuatan produk. Seminar Hasil Produk ini 

diselenggarakan untuk menjelaskan latar belakang, proses, isi dan 

kesimpulan dari buku resep yang tim penulis buat yaitu yang berjudul 

Rancangan Buku Resep Pancake ala Jepang dengan Varian Rasa Jajanan 

Pasar Tradisional Indonesia yang bertujuan Pembuatan buku resep ini 

bertujuan untuk  menyampaikan informasi serta wawasan baru bahwa 

kuliner tradisional Indonesia bisa dipadukan dengan hidangan makanan 

negara internasional seperti dari Jepang.  

Rancangan buku resep ini juga diharapkan untuk bisa dijadikan 

sebuah panduan bagi kalangan awam yang ingin membentuk varian baru 

pada pancake ala Jepang yang dipadukan dengan citra rasa jajanan pasar 

tradisional Indonesia. Maka dari itu, tim penulis menciptakan suatu sajian 

baru yang berasal jajanan pasar tradisional Indonesia seperti dadar gulung, 

klepon, nagasari, jentik cantik, onde-onde, serta sebagainya untuk 

dijadikan varian rasa dari pancake fluffy ala Jepang. Fusion food ini 

menjadi populer sebab memberikan inovasi kuliner terhadap global 

kuliner, dan  menyampaikan pengalaman kuliner yang unik dan spesial, 

serta menambah variasi di budaya kuliner yang ada. (Sanusi, 2014)  
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B. Tujuan 

1. Untuk memperkenalkan resep dari buku rancangan resep pancake ala 

Jepang dengan varian rasa jajanan pasar tradisional Indonesia kepada 

dosen panelis. 

2. Untuk mengetahui pandangan dan saran dari dosen panelis agar dapat 

memperbaiki buku rancangan resep pancake ala Jepang dengan varian 

rasa jajanan pasar tradisional Indonesia. 

C. Manfaat 

Manfaat dilaksanakannya seminar hasil penelitian produk 

rancangan buku resep pancake ala Jepang dengan varian rasa jajanan pasar 

tradisional Indonesia adalah agar tim penulis dapat memperkenalkan 

rancangan buku resep yang sudah dibuat dan mengetahui tanggapan dan 

saran dari ketiga dosen panelis. Sehingga, kekurangan dalam rancangan 

buku tersebut dapat diperbaiki sebaik-baiknya oleh tim penulis. 

D. Deskripsi Kegiatan Seminar Hasil Penelitian Produk 

Kegiatan seminar hasil produk rancangan buku resep pancake ala 

Jepang dengan varian rasa jajanan pasar tradisional Indonesia dilakukan 

untuk memperkenalkan rancangan buku resep yang sudah dibuat oleh tim 

penulis kepada dosen panelis. Setelah tim penulis mempresentasikan 

rancangan buku resep pancake ala Jepang dengan varian rasa jajanan pasar 

tradisional Indonesia, dosen panelis memberikan pandangan dan saran 

terhadap rancangan buku tersebut agar tim penulis dapat memperbaiki 

rancangan buku resep tersebut menjadi lebih baik lagi. 
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