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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 
 

Seminar hasil merupakan kegiatan yang dilakukan bertujuan untuk 

memberikan informasi dan memaparkan informasi mengenai produk yang terdapat 

dalam rancangan buku resep kepada dosen reviewer. Rancangan buku resep ini 

adalah hasil produk buku yang telah dirancang dalam kegiatan Karya Kompetensi 

Profesi oleh mahasiswa yang sedang mengikuti kegiatan tersebut. Produk yang 

akan dipresentasikan dari kegiatan seminar hasil ini berjudul “Kreasi Mochi dari 

Bahan Umbi- Umbian”. Kreasi produk ini dibuat bertujuan untuk memanfaatkan 

penggunaan bahan pangan berupa umbi-umbian yang banyak ditemukan di 

Indonesia karena pemanfaatan bahan pangan di Indonesia masih kurang maksimal 

sehingga menyebabkan banyaknya bahan pangan yang harus terbuang (Fitriani et 

al., 2013). Untuk itu, salah satu solusi untuk meningkatkan pemanfaatan umbi-

umbian serta dapat dijadikan sebagai peluang bisnis adalah dengan bentuk 

modernisasi yang dapat dilakukan dengan cara menggunakan bahan berdasar 

umbi-umbian untuk diolah menjadi kue mochi. 

Buku resep yang berjudul Kreasi Mochi dari Bahan Umbi-Umbian 

berisikan berbagai macam varian olahan kue mochi yang menggunakan bahan 

berdasar aneka ragam umbi-umbian yang juga disertai dengan tata cara dan tahap 

untuk memasak produk yang terdapat di dalam buku resep secara rinci. 

Rancangan Buku Resep ini memiliki target pembaca yang ditujukan kepada 

generasi muda hingga dewasa yang ingin memanfaatkan bahan pangan berupa 

umbi-umbian yang melimpah di Indonesia dan dapat dijadikan sebagai peluang  
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bisnis dan memiliki harapan bahwa resep yang terdapat dalam rancangan buku 

resep dapat memenuhi kebutuhan masing-masing kepada siapa saja yang ingin 

menggunakan resep tersebut. Proses uji coba organoleptic juga tekag dilakukan 

kepada setiap resep yang terdapat dalam buku sehingga sesuai dengan konsep ide 

yang dimiliki dengan harapan rancangan buku resep ini dapat menjadi panduan 

dan referensi dalam pengolahan umbi-umbian menjadi kue mochi. 

Informasi lengkap mengenai produk makanan yang telah dibuat akan 

dipresentasikan dalam kegiatan seminar hasil ini serta terdapat materi pendukung 

berupa slides powerpoint dan buku resep. Saat kegiatan seminar berlangsung, 

pertanyaan dan saran akan diberikan oleh dosen reviewer mengenai produk yang 

dipresentasikan. Seminar hasil ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk 

memenuhi salah untuk syarat dalam menyelesaikan tugas akhir dan untuk 

mendapatkan gelar Sarjana Terapan Pariwisata (S.Tr.Par.). 

 

B. Tujuan 
 

Kegiatan seminar hasil yang telah dilakukan secara virtual memiliki 

tujuan sebagai berikut: 

1. Memperkenalkan hasil olahan mochi dengan beraneka ragam umbi. 
 

2. Memberikan referensi kreasi mochi berbahan umbi bagi masyarakat. 
 

3. Sebagai salah satu sarana pelatihan sebelum pelaksanaan sidang tugas akhir. 
 

4. Untuk mendapatkan saran dan masukan dari dosen penguji untuk 

penyempurnaan rancangan buku resep yang akan diuji kembali dalam. 
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C. Manfaat 
 

Manfaat yang akan diperoleh dosen reviewer pada kegiatan seminar hasil 

buku resep  ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk dapat mengetahui proses dalam pembuatan rancangan buku resep. 
 

2. Untuk dapat mengetahui hasil dari pembuatan rancangan buku resep 

melalui e-book yang                       ditampilkan. 

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

 

D. Deskripsi Penelitian/ Pembuatan Buku/ Buku Resep 
 

Rancangan produk yang telah berhasil dibuat merupakan sebuah Buku 

Resep yang berjudul Kreasi Mochi dari Bahan Umbi-Umbian. Buku resep ini 

berisikan kata pengantar, daftar isi, 15 resep mochi dengan aneka ragam umbi-

umbian serta peralatan dan bahan yang diperlukan, dan profil penulis. Pembuatan 

rancangan buku resep “Kreasi Mochi dari Bahan Umbi-Umbian” membutuhkan 

waktu sekitar tiga bulan dan dibagi menjadi tiga proses tahapan, yang pertama tahap 

persiapan, yang kedua tahap  pembuatan, dan terakhir adalah tahap penyelesaian. 


