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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kegiatan seminar hasil dilakukan dengan tujuan untuk menyampaikan 

informasi kepada dosen reviewer mengenai Rancangan Buku Resep Makanan 

dan Minuman Khas Korea Selatan 15 Resep Terbaik Yang Mudah Untuk Dibuat 

Di Rumah. Rancangan buku resep ini dibuat dengan tujuan untuk 

memperkenalkan budaya, makanan dan minuman khas Korea Selatan serta 

membantu masyarakat untuk menyiapkan makanan dan minuman sendiri di 

rumah. Karena besarnya minat masyarakat akan drama, musik, fashion, make-

up, maupun budaya dari Korea Selatan yang akhirnya membuat masyarakat 

memiliki kecenderungan untuk mengimitasi baik secara sikap, gaya hidup, dan 

segala sesuatu yang dilakukan atau dimiliki oleh orang panutan atau budaya 

tersebut (Sasmita, 2011). 

Dalam buku resep ini, penulis membawa berbagai informasi baik 

pengetahuan mengenai cerita di balik makanan dan minuman tersebut, bahan 

dan alat yang digunakan hingga cara pembuatan masing-masing dari makanan 

dan minuman tersebut. Buku resep ini diharapkan dapat membantu masyarakat 

dalam memperoleh informasi mengenai makanan dan minuman khas Korea 

Selatan hingga cara pembuatannya. Target pembaca yang ingin dituju oleh buku 

resep ini adalah masyarakat dari berbagai usia yang memiliki ketertarikan 

kepada budaya Korea Selatan. Karena adanya ketertarikan akan budaya Korea 

Selatan, buku resep ini dapat membantu masyarakat untuk membuat makanan 

dan minuman khas Korea Selatan sendiri di rumah dengan alat dan bahan yang 
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mudah ditemukan baik di pasar tradisional, pasar swalayan maupun e-

commerce.  

Dalam kegiatan seminar hasil ini, penulis akan memaparkan informasi 

secara rinci mengenai buku resep yang dibuat melalui presentasi dan 

menjelaskan secara rinci bagaimana perjalanan membuat buku resep dengan 

makanan dan minuman yang berasal dari Korea selatan. Pada saat kegiatan 

berlangsung, dosen reviewer akan memberikan masukan dan saran mengenai 

produk yang dibuat oleh penulis.  

B. Tujuan 

Tujuan dilakukannya seminar hasil buku resep ini adalah untuk 

memaparkan informasi mengenai hasil Rancangan Buku Resep Makanan dan 

Minuman Khas Korea Selatan 15 Resep Terbaik Yang Mudah Untuk Dibuat Di 

Rumah yang dibuat oleh penulis. Pada saat presentasi dilakukan, dosen reviewer 

akan memberikan umpan balik mengenai buku resep yang dibuat oleh penulis 

agar penulis yang akhirnya akan digunakan oleh penulis untuk menyempurnakan 

buku resep tersebut agar lebih baik yang akhirnya akan kembali dipaparkan 

kepada dosen penguji pada saat sidang tugas akhir.  

C. Manfaat 

Manfaat yang akan diperoleh dosen reviewer dari seminar hasil buku 

resep ini adalah:  

1. Mengetahui perjalanan pembuatan buku resep. 

2. Mengetahui informasi yang dipaparkan di dalam buku resep melalui 

presentasi. 
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3. Mengetahui hasil pembuatan buku resep yang ditampilkan secara 

digital. 

Selain itu penulis juga mendapatkan manfaat dengan dilakukannya 

seminar hasil ini diantaranya adalah : 

1. Sebagai salah satu media agar penulis dapat menyampaikan informasi 

kepada dosen reviewer mengenai buku resep yang telah dibuat oleh 

penulis. 

2. Memperoleh umpan balik dari dosen reviewer untuk penyempurnaan 

buku resep ini. 

D. Deskripsi Penelitian/ Pembuatan Buku/ Buku Resep 

Produk yang dibuat oleh penulis adalah rancangan buku resep yang 

berjudul Rancangan Buku Resep Makanan dan Minuman Khas Korea Selatan 

15 Resep Terbaik Yang Mudah Untuk Dibuat Di Rumah. Buku resep ini berisi 

informasi mengenai sejarah dari makanan dan minuman tersebut, bahan dan alat 

yang digunakan hingga langkah-langkah pembuatan makanan dan minuman 

tersebut.  

  

  


