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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang 

 

Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya, kebudayaan, adat 

istiadat, bahasa daerah, dan kuliner atau makanannya. Dari pulau Sabang 

sampai Merauke, setiap daerah memiliki kulinernya masing-masing 

khususnya jajanan tradisional atau yang lebih dikenal dengan jajanan pasar.  

Menurut Bondan Winarno dalam Yuyun Alamsyah (2006) jajan pasar 

adalah :  

Jajan pasar – terminologi umum untuk menyebut berbagai penganan tradisional adalah 

satu komponen penting dalam pusaka kuliner Indonesia.  

Pengolahan jajanan tradisional memiliki tingkat kesulitan yang berbeda-

beda dalam proses pembuatannya. Menurut William Wongso (2013) 

membuat kue tradisional atau jajan pasar memang tidak mudah. Perlu 

ketekunan karena waktu pengolahan yang cukup panjang dengan tingkat 

kerumitan yang juga cukup besar. 

Menurut Hayatinufus A.L. Tobing & Cherry Hadibroto (2015), Bahan-

bahan yang diperlukan untuk membuat jajanan tradisional dapat dengan 

mudah ditemukan disekitar kita karena jajanan tradisional terbuat hanya dari 

bahan-bahan lokal. Menurut Indriani (2016), Bukan hanya harganya yang 

terjangkau, rasanya yang manis legit dan benuknya yang khas menjadi daya 

tarik dari jajanan tradisional tersebut. Banyaknya jenis jajanan yang beragam 

membuat kita dapat mengetahui tentang ciri khas dari berbagai daerah yang 

melahirkan jajanan tersebut.  
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Terdapat berbagai macam jajanan tradisional, dapat dilihat dari cara 

pengolahannya yaitu dengan cara dikukus, direbus, dipanggang atau 

digoreng. Jenis jajanan tradisional juga dapat dilihat dari bahan-bahan yang 

digunakan untuk mengolahnya, yaitu tepung beras, tepung sagu, tepung 

ketan, gula merah, kelapa parut, santan dan sebagainya. 

Menurut Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (2013) kuliner 

nusantara juga turut mempromosikan pariwisata dan ekonomi kreatif 

Indonesia. Ikon kuliner suatu daerah diyakini akan memudahkan promosi 

wisata daerah tersebut. 

Dilandasi hal tersebut, kami berkeinginan untuk mengajak masyarakat di 

seluruh Indonesia untuk menggali pengetahuan, kreatifitas, dan 

kemampuannya dalam mengolah, dan melestarikan jajanan tradisional 

nusantara. Kami ingin memberikan itu semua lewat media buku resep yang 

berjudul “Kumpulan Jajanan Tradisional Nusantara” sebagai sarana 

pendukung yang berkualitas. Pemilihan media buku dilandasi oleh 

kecenderungan orang yang lebih menyukai gambar ilustrasi dibanding dengan 

teks. Buku resep ini akan dikemas dan diilustrasikan dengan mengusung tema 

memasak dan belajar mengenai salah satu pusaka kuliner Indonesia yaitu 

jajanan tradisional. Adapun resep dalam buku ini terbatas pada jajanan 

tradisional yang cara memasaknya dikukus, direbus ,dan digoreng. Buku 

resep juga terbatas pada bahan-bahan dan peralatan yang tersedia. 50 resep 

yang ada dalam buku ini merupakan perwakilan dari berbagai jajanan 

tradisional nusantara dari sabang sampai merauke.  
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B. Tujuan 

 

Tujuan dari pembuatan buku resep “Kumpulan Jajanan Tradisional 

Nusantara” sebagai Karya Kompetensi Profesi adalah: 

1. Memaparkan cara pembuatan jajanan tradisional nusantara yang 

terdiri dari 50 resep. 

2. Memberikan panduan kepada pembaca mengenai proses pembuatan 

berbagai macam jajanan tradisional nusantara. 

3. Memberikan pengetahuan mengenai jajanan tradisional nusantara 

yang jarang ditemui di pasaran seperti jajanan khas Papua, 

Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Bali, NTT maupun NTB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




