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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perkembangan dari ilmu pengetahuan dan teknologi membantu 

para pedagang untuk semakin meningkatkan variasi produk dengan lebih 

efisien dan efektif dalam proses pengolahannya. Semakin berkembangnya 

zaman, berkembang pula tingkat kreativitas manusia untuk meghasilkan 

karya-karya yang baru. Penerapan kreativitas dibuat untuk mencakup 

gererasi, pengembangan dan implementasi gagasan atau perilaku baru. 

Sebuah kreativitas dapat berupa produk atau layanan, proses produksi 

teknologi, struktur serta sistem baru administrasi, serta perencanaan atau 

hal baru yang berkaitan dengan keanggotan dalam organisasi. Penerapan 

kretifitas pada umumnya ditujukan untuk berkontribusi terhadap kinerja 

atau efektivitas organisasi pengadopsi. Untuk menjadikan sebuah 

organisasi, sistem dan proses secara internal dan eksternal lebih baik untuk 

memengaruhi lingkungan sekitarnya dibutukan kreatifitas atau tindakan 

preventif. 

Makanan pada umumnya terbagi dalam tiga jenis hidangan, yaitu; 

pertama merupakan hidangan pembuka (appetizer), kedua adalah hidangan 

utama (main course), dan yang terakhir adalah hidangan penutup (dessert). 

Dessert dapat dinikmati oleh semua golongan umur. Dessert atau hidangan 

penutup sering dikenal dengan istilah pencuci mulut yang merupakan 

makanan yang dihidangkan setelah makanan utama (main course) 

disajikan, Ristiani (2016, hal. 33). Seiring perkembangan zaman, hidangan 
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dessert mulai bervariasi dengan mengambil dasar beberapa hidangan 

seperti cake, pie, ice cream dan sebagainya dipadukan dengan mcam-

macam saus, krim dan sirup menjadi hidangan yang lezat dan menarik, 

Sulaiman (2015, hal. 48).   

Menurut Molt (2017), dessert digolongkan sebagai berikut: 

1. Cakes merupakan makanan semi basah yang dibuat dengan 

pemanggangan adonan yang terdiri dari tepung terigu, gula, telur, 

susu, lemak, dan bahan pengembang dengan atau tanpa penambahan 

bahan tambahan makanan lain. 

2. Cookies atau kue kering atau biscuit, merupakan kue yang dimasak 

menggunakan oven, bentuk kecil, dapat dimakan satu sampai dua kali 

suap, dan tahan lama untuk disimpan. 

3. Pies terdiri dari adonan sugar dough yang ditipiskan dan dicetak 

seperti mangkuk. Filling yang digunakan adalah pastry cream, buah-

buahan, dan adonan sponge. Pie juga disajikan dalam suhu dingin 

maupun panas. 

4. Other dessert 

a. Fruit cobblers and crips adalah hidangan penutup yang berbahan 

dasar buah yang dipanggang dengan pasrty. 

b. Cheesecake adalah cake yang terbuat dari bahan dasar keju. 

c. Frozen yoghurt and ice cream hidangan penutup berbahan dasar 

cream yang dihidangkan dengan dingin. 

d. Fresh fruits merupakan potongan buah segar yang dapat langsung 

dimakan. 
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e. Custards adalah hidangan yang terbuat dari krim dan kuning telur 

sebagai bahan dasar. 

f. Gelatin dessert 

Pada perkembangan saat ini sarana untuk mencapai penghasilan 

adalah dengan memenuhi kebutuhan manusia seperti makanan dengan 

bentuk dan varisi rasa lain. Untuk memenuhi hal tersebut, pelaku ekonomi 

dalam bidang kuliner telah mencoba untuk menciptakan berbagai kreasi 

bentuk makanan untuk ditawarkan kepada masyarakat.  Hal ini dilakukan 

dengan maksud untuk terus memenuhi kebutuhan masyarakat yang selalu 

ingin mencoba produk baru.  

TABEL 1 

Hasil Badan Pusat Statistik 

Pertanian Buah dan Sayur Tertinggi (ton) 

Jenis Tabama 2015 2016 2017 

1 BAWANG MERAH   277 121    304 521    306 316  

2 BAWANG PUTIH      582      777      653 

3 BAWANG DAUN   79 003    91 362    86 999  

4 KENTANG   212 173    227 996    241 180  

5 KUBIS   199 311    236 657    256 836  

6 KEMBANG KOL   6 211    11 432    12 417  

7 PETSAI/SAWI   39 289    44 043    61 264  

8 WORTEL   48 589    59 515    61 243  

9 LOBAK      51      34      130 

10 KACANG MERAH      600      665      601 

11 KACANG PANJANG   32 297    32 800    38 016  

12 CABE BESAR   91 135    95 539    100 977  

13 CABE RAWIT   250 007    260 803    339 022  

14 PAPRIKA   1 916    1 925    2 038  

15 JAMUR   79 093    1 087 338    951 539  
Sumber: Badan Pusat Statistik (2018) 
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TABEL 1 

Hasil Badan Pusat Statistik 

Pertanian Buah dan Sayur Tertinggi (lanjutan) 

Jenis Tabama 2015 2016 2017 

16 TOMAT   59 180    60 719    66 759  

17 TERUNG   62 483    48 929    63 057  

18 BUNCIS   28 542    26 075    25 084  

19 KETIMUN   34 326    34 059    40 774  

20 LABU SIAM   25 902    22 502    28 250  

21 KANGKUNG   14 140    17 329    20 945  

22 BAYAM   5 307    6 141    7 867  

23 MELON   120 295    129 747    153 521  

24 SEMANGKA   53 314    47 090    37 949  

25 BLEWAH   15 669    13 593    13 613  

26 STROBERI      709      625      382 
Sumber: Badan Pusat Statistik (2018) 

 

Berdasarkan hasil data Badan Pusat Statistik (2018) terdapat 26 

hasil pertanian buah dan sayuran tertinggi, diantaranya buah melon berada 

di urutan 23 dan diikuti oleh semangka, blewah dan stroberi. Jika dilihat 

dari kategori buah, melon berada di tingkat pertama diikuti oleh semangka, 

blewah dan stroberi. Menurut Kementrian Pertanian RI (2016): 

Buah melon tidak tergantung musim sehingga dapat di produksi 

sepanjang tahun. Usianya pun terbilang pendek, kurang lebih 60 hari 

masa tanam sudah dapat dipanen. Buah melon produksinya mencapai 

150.347 ton dengan luas panen 8.185 hektar yang tersebar di Jawa 

Timur, Banten, Jawa Tengah, Yogyakarta, Lampung dan Nusa 

Tenggara Barat. Indonesia memiliki bibit melon unggulan yang 

tersebar di berbagai negara terutama Singapura. 

 
 

Tanaman melon memiliki banyak jenis dan sebagian besar jenis 

melonnya dapat dibudidayakan di Indonesia. yang dibudidayakan di 

Indonesia umumnya merupakan jenis persilangan. Buah melon menurut 

Ihsan (2018) adalah buah yang tidak memanjat tapi menjalajar dan 

merambat, juga merupakan jenis tanaman semusim. Buah melon 

mempunyai nama ilmiahnya adalah cucumis melo. Karena rasanya yang 
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manis dan segar banyak digemari oleh masyarakat, serta memiliki 

kandungan vitamin C dan nutrisi yang tinggi yang bermanfaat bagi 

kesehatan. 

 Buah melon menurut Tohir (2018) masuk ke Indonesia dan mulai 

dibudidayakan pada tahun 1970 daerah pertama yang mengembangbiakan 

melon yaitu Kalianda, Lampung dan Cisarua, Bogor yang selanjutnya 

daerah Ngawi, Jawa Timur, serta Boyolali dan Klaten, Jawa Tengah yang 

menjadi sentra melon yang cukup dominan.  

Berikut adalah jenis-jenis melon menurut Lestari (2015), dengan 

artikel yang berjudul “Tiga Jenis Melon Yang Populer Di Indonesia”; 

a. Sky rocket, jenis sky rocket merupakan varietas yang paling banyak 

ditanam. Bibit buah melon ini berasal dari Jerman dan Taiwan, yang 

banyak dibudidayakan di tanah air adalah bibit asal Taiwan. Buah 

melon jenis ini berbentuk bulat, kulit buahnya tebal dan memiliki 

warna hijau pada permukaannya. Seluruh permukaan kulit melon ini 

ditutupi sisik seperti jaring berwarna kelabu. Daging buahnya 

berwarna kuning kehijauan dengan rasa yang sangat manis. Melon 

jenis ini biasanya dimakan secara langsung ataupun dijadikan 

campuran dalam minuman dingin. Proses penanaman sky rocket melon 

cenderung susah ditanam karena membutuhkan tanah dengan pH 

tertentu.  

b. Honey Dew melon adalah tipe buah melon yang berbentuk bulat 

dengan bobot mencapai 2 kilogram. Permukaan kulit honey dew 

berwarna hijau keputihan dan halus tanpa jala. Biji buah melon honey 
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dew relative sedikit, memiliki rasa buah yang manis dan lembut. Buah 

melon honey dew dapat disimpan lebih lama karena memiliki kulit 

yang lebih tebal. Buah melon honey dew dapat dipanen 60 hari setelah 

masa penanaman dan tidak bergantung pada musim dan iklim. 

c. Rock Melon, jika dilihat sekilas, buah melon jenis ini memiliki 

penampakan yang hampir sama dengan melon jenis sky rocket. 

Perbedaan pada kulit terlihat di tekstur jaringnya yang lebih jarang 

namun lebih tegas dan kasar. Buah dari melon jenis ini memiliki warna 

oranye terang dan rasa yang manis. Kandungan air pada melon ini 

tidak sebanyak melon jenis sky rocket ataupun golden melon. Biji dari 

melon ini terlihat sedikit lebih besar dan kering. Melon ini cocok 

dijadikan campuran dalam es buah atau minuman segar. Rock melon 

lebih banyak diimpor dari Australia karena sehingga harga rock melon 

relatif lebih tinggi.  

Menurut Atmarita dalam (Solihah, 2015, hal. 3) Buah melon honey 

dew memiliki nama latin Cucumis melo¸ termasuk kedalam suku labu-

labuan (Cucurbitaceae), dan buah melon ini sendiri memiliki segudang 

manfaat untuk tubuh kita, di dalam  1 Gr daging buah melon honey dew 

terdapat berbagai macam zat gizi yang sangat penting seperti protein 15.5 

Mb, Karbohidrat 148 Mg, Vitamin A 5.706.5 IU (Mencukupi 64% 

kebutuhan vitamin A harian), Vitamin C 74,7 Mg (Mencukupi 12% 

kebutuhan Vitamin C Harian, Lemak 5 Mg dan Potassium 546 Mg, dan 

didalam buah melon mengandung vitamin K yang dapat mencegah 

penyakit seperti Jantung dan stroke karena dapat mengurangi pengerasan 
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pembuluh darah oleh berbagai faktor seperti timbunan plak kalsium. Buah 

melon honey dew bermanfaat untuk menurunkan tekanan darah karena 

mengandung kalium dan potassium yang berfungsi untuk menurunkan 

natrium sehingga dapat menurunkan tekanan darah.  

Melalui perkembangan ini, akan dikreasikan berbagai varian 

hidangan penutup atau dessert yang ada dengan memberi penambahan 

bahan yaitu buah melon. Dalam rancangan buku resep ini, penulis memilih 

untuk menggunakan melon honey dew karena selain tingkat gizinya yang 

tinggi, buah melon honey dew berdasarkan data yang telah dijabarkan, 

buah melon honey dew termasuk salah satu melon yang popular di 

Indonesia karena karena tingkat pertaniannya yang tinggi dan mudah 

didapatkan. 

Berdasarkan beberapa pertimbangan manfaat dari buah melon 

untuk dapat dikonsumsi dalam olahan lain, maka dari itu akan dipadukan 

kreasi dessert dengan menambahkan adonan buah melon. Menurut 

Notaker (2017), buku resep secara umum adalah daftar sejumlah bahan 

baku yang terdiri dari jenis dan takaran. Dalam buku resep dipaparkan 

secara berurutan beberapa langkah cara pembuatan suatu produk 

didasarkan pada pertimbangan dan perhitungan tertentu. Melalui Karya 

Kompetensi Profesi ini muncul ide untuk melakukan rancangan buku 

resep hidangan penutup dengan tambahan adonan buah melon honey dew. 

Hal tersebut dilakukan agar masyarakat dapat menemukan dan mencoba 

produk dessert baru yang variatif agar tidak bosan dengan hidangan-

hidangan dessert yang sudah ada. Misalnya dengan variasi rasa standar 
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seperti cokelat, vanilla, stroberi dan lainnya. Pembuatan rancangan buku 

resep dessert dengan buah melon honey dew ini dibuat dengan tujuan 

untuk memperlihatkan variasi lain dari olahan buah melon yang akan 

dipadukan dengan jenis makanan manis mancanegara. Selain itu, tujuan 

dibuatnya tugas akhir dengan Rancangan Buku Resep Dessert Dengan 

Buah Melon Honey Dew ini dapat mengenalkan bagaimana jenis dessert 

mancanegara dengan penambahan buah yang dengan mudah diperoleh dari 

hasil pertanian buah Indonesia. 

Melalui tugas akhir dengan judul Rancangan Buku Resep 

Hidangan Penutup Dengan Tambahan Adonan Buah Melon Honey Dew 

yang akan menghasilkan sebuah buku resep dengan judul “Dessert 

Melon”. buku resep yang layak dan dapat diterima masyarakat.  

Buku resep ini ditargetkan untuk pecinta dessert yang ingin 

mencoba membuat hidangan penutup sendiri dengan tahap yang tidak 

terlalu sulit.  Dengan demikian buku resep ini dapat menjadi panduan 

untuk menciptakan ide dan kreasi resep lainnya serta dapat dikembangkan 

dan digunakan secara baik dan bijaksana oleh para pembaca.  
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B. Tujuan Pembuatan Buku Resep 

  Dibuatnya buku resep ini, bertujuan sebagai berikut: 

1. Menciptakan kreasi dessert dengan menggunakan buah melon 

honey dew. 

2. Membagi wawasan mengenai penggunaan adonan buah melon 

honey dew dalam pembuatan dessert. 

3. Memudahkan pembaca dalam membuat dessert dengan buah 

melon honey dew. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


