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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Semakin berkembangnya kuliner di Indonesia dengan melihat 

banyak sekali macam-macam jenis kuliner baru, membuat masyarakat 

Indonesia tertarik untuk mencoba membuat makanan dengan kreasi unik 

khususnya terhadap makanan manis. Menurut Badan Penelitian dan 

Pengembangan Kesehatan Kementrian Kesehatan RI tahun 2013, sebanyak 

53,1% penduduk Indonesia diatas umur 10 tahun mengkonsumsi makanan 

manis setiap harinya. Hal ini diperkuat dengan banyaknya penjualan jenis 

bahan-bahan dengan rasa manis yang mudah untuk diolah dan dikonsumsi 

oleh masyarakat Indonesia. 

Makanan manis identik dengan hidangan penutup atau biasa 

disebut dessert pada susunan menu lengkap. Hidangan penutup mulai 

bervariasi dengan mengambil dasar dari beberapa jenis bahan seperti kue, 

pie dan es krim untuk dipadukan dengan saus, buah, sirup, krim atau 

perpaduan antara bahan dasar sehingga menciptakan hidangan penutup yang 

lezat dan menarik. Menurut Merriam-Webster Incorporated, Dessert 

merupakan sebuah hidangan bercita rasa manis (berbentuk kue atau es krim) 

yang disajikan setelah hidangan utama. Menurut Michael Krondl (2011) 

dalam bukunya yang berjudul :“Sweet Invention: A History of Dessert” 
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menyebutkan bahwa hidangan penutup merupakan fenomena budaya yang 

tidak tergantikan dengan evolusi dunia sehingga akan bertahan dalam waktu 

yang lama. Hidangan penutup juga biasa disebut dengan istilah pencuci 

mulut karena rasanya yang manis dan menyegarkan. 

Hidangan penutup dibedakan menjadi tiga tipe, pertama adalah Hot 

Dessert disajikan dalam suhu 40-50ºC (soufflé, fritters, crepes dan hot 

pudding). Kedua adalah Cold Dessert, disajikan dalam suhu dingin atau 

suhu ruangan (custard, jelly, choux paste/adonan sus, cake/tortes dan cold 

pudding). Ketiga adalah Frozen Dessert, disajikan dalam keadaan beku (es 

krim dan sorbet). Dari tiga tipe mengenai hidangan penutup tersebut, bahan-

bahan dalam pembuatan produk perlu diperhatikan agar sesuai dan tidak 

merusak tekstur serta rasa dari hidangan. Untuk mendapatkan tampilan 

hidangan penutup yang menarik, maka bahan-bahan pendukung sangat 

diperlukan. Bahan tersebut dapat mudah diolah dan mempunyai tekstur 

yang cocok sehingga memiliki cita rasa yang baik. Dengan banyaknya 

referensi mengenai hidangan penutup, maka diharapkan dapat membuat 

kreasi hidangan penutup yang unik dan kreatif dengan menggunakan bahan 

Marshmallow. 

Marshmallow merupakan makanan ringan yang mempunyai tekstur 

kenyal dan ringan seperti busa yang lembut dengan berbagai bentuk, aroma 

dan warna. Bila dimakan maka akan meleleh di dalam mulut karena 

merupakan hasil dari campuran gula/sirup jagung, putih telur, garam dan 

gelatin. Pada awalnya, marshmallow merupakan nama tanaman (Althea 

officinalis) yang tumbuh di Mesir sekitar tahun 2000 SM dan resep 
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tradisional marshmallow tidak menggunakan gelatin melainkan dari sari 

akar tanaman itu sendiri karena teksturnya yang lengket. Orang-orang 

Yunani menganggap bahwa tanaman marshmallow merupakan tanaman 

herbal karena dapat dipakai sebagai obat batuk. Kemudian menurut Tim 

Richardson dalam “Sweets: A History of Candy”, di abad pertengahan 

potongan akar marshmallow digunakan sebagai pemanis makanan dan juga 

sebagai pengobatan masalah kencing manis. 

Pada tahun 1900, peralatan dan metode pembuatan marshmallow 

semakin modern dan dijual pertama kali sebagai permen di Eropa. 

Kemudian pada tahun 1948, Alex Doumakes, (putra pendiri Doumak, Inc. 

Campfire marshmallow) mematenkan proses ekstruksi sehingga 

pembuatannya menjadi lebih cepat dan efisien. Proses ini menggunakan 

bahan marshmallow yang dijalankan melalui tabung. Setelah itu bahan 

dipotong-potong dengan ukuran yang sama, didinginkan dan dikemas. 

Berkat penemuan Alex tersebut menyebabkan marshmallow mempunyai 

rasa manis dan bentuk yang seperti sekarang. 

Di negara bagian Barat, marshmallow sudah banyak sekali 

dijadikan bahan pendukung pembuatan macam-macam makanan penutup. 

Namun di Indonesia, marshmallow biasa dinikmati langsung sebagai snack 

atau dimakan bersamaan dengan saus cokelat. Hal ini dapat menginspirasi 

untuk mengkreasikan bahan marshmallow dengan makanan penutup beserta 

cara pembuatan yang mudah dilakukan dalam sebuah buku resep. 

Pembuatan buku resep khusus Marshmallow Dessert ini terdiri dari resep-

resep yang telah di uji coba. Masyarakat yang dapat mengkonsumsi 
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makanan ini mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Jenis makanan 

berbahan marshmallow cocok untuk masyarakat yang menyukai makanan 

manis karena rasa dapat disesuaikan dengan campuran bahan-bahan lainnya. 

Judul dari buku resep ini adalah Simple Ways For Making 

Marshmallow Desserts, berisikan tentang informasi mengenai 

marshmallow. Buku resep ini dilengkapi dengan pengenalan bahan dasar 

dan peralatan yang digunakan dalam pembuatan produk. Dalam buku resep 

ini terdapat 25 kumpulan resep beserta cara pembuatan yang mudah untuk 

dilakukan di rumah. 

Kelebihan buku resep Simple Ways For Making Marshmallow 

Desserts dibandingkan buku resep lainnya adalah merupakan buku khusus 

untuk resep-resep makanan penutup berbahan dasar marshmallow yang 

telah di uji coba melalui tes panel dari para responden yang telah mencicipi 

produk ini sehingga hasil akhir produk sesuai dengan yang diharapkan oleh 

para pembaca. Pemberian informasi di setiap resepnya bertujuan sebagai 

panduan kepada para pembaca agar selama pembuatan produk tidak 

mengalami kesulitan dan hasilnya dapat maksimal. Tentunya dengan 

membaca buku resep ini diharapkan dapat mempermudah untuk membuat 

marshmallow dessert dengan mengikuti langkah-langkah dan bahasa yang 

mudah dimengerti oleh para pembaca mulai dari remaja hingga orang 

dewasa. Diharapkan buku ini dapat memberikan pengetahuan lebih 

mendalam mengenai marshmallow dessert kepada pembaca disertai dengan 

cara pembuatan yang mudah untuk dilakukan. 
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B. Tujuan Karya Kompetensi Profesi 

Tujuan yang ingin dicapai dari Tugas Akhir Karya Kompetensi 

Profesi ini adalah sebagai berikut : 

1. Membagikan ide dan kreatifitas melalui cara pembuatan produk 

Marshmallow Desserts dalam buku resep. 

2. Memberikan informasi terkait bahan-bahan dan peralatan dalam 

pembuatan produk Marshmallow Desserts. 

3. Memberikan panduan dan kemudahan cara pembuatan produk 

Marshmallow Desserts melalui buku resep. 

 

C. Manfaat Karya Kompetensi Profesi 

Manfaat yang didapatkan dari Tugas Akhir Karya Kompetensi 

Profesi ini adalah sebagai berikut : 

1. Membuat Marshmallow Desserts dengan cara yang mudah. 

2. Mendapat informasi yang berguna dalam hal bahan dan peralatan serta 

tata cara pembuatan produk. 

3. Membantu para pembaca yang ingin membuka bisnis kuliner, terutama 

dalam bidang Pastry dalam mendapatkan ide resep Marshmallow 

Desserts. 

 

 




