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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 
 

Seminar hasil produk merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan 

setelah menyelesaikan pembuatan rancangan buku resep. Seminar hasil 

produk ini dilakukan untuk memberikan penjelasan kepada reviewer 

mengenai rancangan buku resep yang telah dibuat dengan maksud 

mendapatkan umpan balik untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang 

ada. Buku resep yang dibuat memuat tentang beberapa hidangan penutup 

yang ada di negara Asia. Resep - resep yang ditulis di dalam buku resep 

berisikan makanan penutup yang ada di Asia. Dengan dilaksanakannya 

kegiatan seminar hasil rancangan buku resep, diharapkan buku resep dapat 

dibuat dengan sebaik mungkin. 

Buku resep merupakan sebuah buku yang berisikan kumpulan resep 

serta informasi dan panduan untuk memasak (Kamadewi et al., 2020). 

Adanya buku resep bertujuan untuk membantu orang – orang yang ingin 

membuat masakan sendiri dan belum mengetahui bagaimana cara 

membuatnya. Sejak terjadinya pandemi COVID-19 masyarakat pun mulai 

banyak yang memilih untuk memasak sendiri di rumah. Apalagi dengan 

banyaknya hidangan yang menjadi terkenal, seperti dalgona coffee yang 

sempat populer saat awal – awal pandemi. 
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GAMBAR 1 
Preferensi Makan Responden Sebelum & Setelah Pandemi COVID-19 

 
Sumber: www.databoks.katadata.co.id (2020) 

 
 

GAMBAR 2 
Pencarian Kata Kunci “Resep” 

 

 
Sumber: Google Trends (2022) 

Dengan memilih untuk memasak sendiri di rumah masyarakat 

pastinya membutuhkan referensi dalam membuat masakan yang berbeda – 

beda setiap harinya agar tidak jenuh dengan menu yang sama. Sehingga 

masyarakat membutuhkan referensi menu yang akan mereka coba. 

Berdasarkan gambar 2 di atas menunjukan pencarian kata kunci “resep” di 

salah satu mesin pencarian, menunjukkan minat masyarakat dalam 

pencarian kata kunci “resep”. Pada gambar 3 menunjukkan hasil dari 

pencarian kata “buku resep” dalam satu tahun. 

http://www.databoks.katadata.co.id/
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GAMBAR 3 
Pencarian Kata Kunci “Buku Resep” 

 
Sumber: Google Trends (2022) 

 
 

Hidangan penutup atau biasa dikenal sebagai dessert merupakan 

hidangan yang disajikan paling akhir setelah hidangan utama. Dikenal juga 

sebagai hidangan pencuci mulut, karena memang fungsi dari dessert ini bisa 

membantu menghilangkan aroma atau rasa yang didapatkan saat menyantap 

hidangan utama (Rahma, 2021). 

Terdapat banyak jenis hidangan penutup di seluruh dunia. Asia yang 

merupakan benua terbesar di dunia tentunya memiliki pilihan yang sangat 

bervariatif untuk makanan dan minumannya, salah satunya desserts. Di 

Asia, banyak hidangan penutup yang sangat menarik untuk dicoba. 

Keberagaman ini membuat hidangan penutup di Asia menjadi banyak 

digemari. 

Buku resep ini dibuat agar pembaca dapat membuat dan menyajikan 

resep – resep yang mudah dipahami. Juga memberikan pengetahuan kepada 

pembaca mengenai langkah pembuatan dessert dari berbagai negara. Selain 

itu, pembaca juga bisa mendapatkan referensi dalam membuat hidangan 

penutup. 
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B. Tujuan 
 

Tujuan dilakukannya kegiatan seminar hasil produk adalah: 
 

1. Untuk memberikan informasi mengenai hasil Rancangan Buku Resep: 
 

16 Asian Desserts yang telah berhasil dibuat. 
 

2. Mendapatkan kritik dan saran mengenai buku resep yang telah dibuat 

sehingga dapat melakukan perbaikan pada penulisan buku resep yang 

akan diperbaiki dan membuat buku resep versi terbaik. 

 
 

C. Manfaat 
 

Manfaat bagi dosen reviewer dari kegiatan seminar hasil produk adalah: 
 

1. Mengetahui proses pembuatan buku resep. 
 

2. Mengetahui cara membuat hidangan penutup di Asia. 
 

3. Mengetahui tampilan dari buku resep. 
 

4. Menambah pengalaman dosen reviewer dalam memberikan umpan 

balik. 

 
 

Manfaat bagi tim penulis dari kegiatan seminar hasil produk adalah: 
 

1. Dapat memberikan informasi mengenai adanya Buku Resep: 16 Asian 

Desserts. 

2. Dapat menyampaikan tujuan pembuatan Buku Resep: 16 Asian Desserts. 
 

3. Mendapatkan saran dan masukan untuk memperbaiki buku resep. 
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D. Deskripsi Buku Resep 
 

Buku Resep: 16 Asian Desserts adalah buku resep yang berisikan resep- 

resep hidangan penutup yang di Asia. Pada buku resep memberikan 16 

resep hidangan penutup di Asia. Di dalam buku resep akan dilengkapi 

dengan funfact dan juga sedikit cerita mengenai makanan tersebut. 

Pembuatan buku resep ini dibuat dari uji referensi atau uji literatur. 

Pembuatan rancangan buku resep memakan waktu kurang lebih 4 bulan. 

Rancangan buku resep ini dibuat dikarenakan tingginya minat masyarakat 

terhadap hidangan penutup dan juga minat masyarakat dalam memasak 

sendiri menggunakan buku resep. Buku resep ini dibuat dengan tujuan 

membantu orang – orang yang ingin mencoba memasak sendiri hidangan 

penutup di Asia. 


