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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Hotel pada saat ini merupakan sebuah tempat yang menjadi tumpuan bagi 

turis dari manapun yang sedang berlibur di daerah tertentu. Pada dasarnya hotel 

dijadikan sebagai tempat untuk menginap dan beristirahat. Definisi hotel menurut 

Kamus Bahasa Indonesia (2012) adalah  

Bangunan berkamar banyak yang disewakan sebagai tempat untuk 

menginap dan tempat makan orang yang sedang dalam perjalanan, bentuk 

akomodasi yang dikelola secara komersial, disediakan bagi setiap orang 

untuk memperoleh pelayanan, penginapan, makan dan minum. 

Hotel tidak hanya merupakan tempat untuk menginap namun juga 

menyediakan jasa lainnya seperti makan dan minum. Seperti yang telah kita 

ketahui bahwa hotel memiliki beberapa divisi didalamnya seperti room division, 

housekeeping, engineering, marketing, purchasing, accounting serta f&b Division. 

Salah satu yang penting dalam kelancaran operasional hotel yaitu kitchen 

department. Kitchen department terdiri dari cold kitchen, hot kitchen dan pastry. 

Perkembangan dunia kuliner khususnya di Indonesia telah mengalami 

perkembangan yang cukup signifikan. Dalam artian kuliner saat ini tidak hanya 

sebatas sebagai pemenuhan kebutuhan primer manusia yaitu kegiatan makan, 

namun lebih daripada itu dunia kuliner saat ini telah menjelma menjadi bagian 

dari gaya hidup masyarakat. 

Ini terlihat dari banyaknya pembahasan kuliner di media massa mulai dari 

media sosial, majalah, koran, radio, maupun televisi. Karena telah menjadi bagian 
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dari gaya hidup, maka kegiatan makan itu sendiri sekarang bukan hanya tentang 

masalah kuantitas dan perut kenyang. 

Berbagai macam makanan dan kemuadian di olah untuk mendapatkan cita 

rasa yang mampu membangkitkan selera .Tidak cukup dengan cita rasa masakan. 

Manusia kembali berinovasi agar makanan yang di sajikan dalam penampilan 

menarik. 

Maka dengan berkembangnya dunia kuliner di Indonesia, globalisasi 

membawa beraneka ragam makanan dan produk dari mancanegara. Salah satu 

contohnya adalah Pasta. Yang di gemari mulai dari anak kecil , dewasa maupun 

orang tua. 

Pasta adalah makanan khas Italia yang sangat mudah ditemukan.Contohnya di 

restoran, kafe juga bisa temukan bahkan salah satu perusahaan Indonesia yang 

bergerak di bidang makanan instant juga mengeluarkan produk pasta instant. Di 

Italia pasta biasanya dijual di dalam kemasan dalam bentuk kering. Pasta kering 

di buat di pabrik dengan menggunakan mesin ekstrusi yang mendorong keluar 

adonan pasta melalui lubang-lubang saringan. Bentuk-bentuk pasta yang lain 

diperoleh dengan menggiling adonan pasta menjadi lembaran yang kemudian di 

potong-potong atau di cetak. Pasta buatan rumah tangga dan restoran di bentuk 

dengan tangan beberapa saat sebelum pasta di rebus. Pasta segar memerlukan 

waktu masak yang singkat beda dengan pasta segar tidak tahan lama di simpan 

karena memiliki kadar air yang tinggi . Pasta kering bisa tahan lama di simpan 

hingga 3 tahun atau lebih karena hanya memiliki kandungan air sebanyak 10%. 
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Pasta yang sudah di masak dan tinggal di panaskan dengan oven microwave juga 

sering dijumpai di bagian beku swalayan.. 

Banyak sekali orang belum mengetahui tentang ubi bit merah atau biasnya di 

sebut dengan beetroot . Ubi bit merah adalah tanaman liar yang tumbuh subur di 

Amerika utara dan Britania. Ubi bit warna kemerahan ini merupakan umbi-

umbian yang rendah kalori dan mengandung berbagai jenis vitamin dan mineral . 

Tetapi kandungan nitrat di dalam beetroot menyebabkan  beetroot ini tidak dapat 

dikonsumsi oleh bayi yang berusia di bawah enam bulan. 

Melihat begitu banyak manfaat yang di miliki di dalam ubi bit merah atau  

beetroot diatas mendorong penulis untuk melakukan uji coba yang 

mengkombinasikan beetroot untuk menjadi bahan dasar dalam bahan pembuatan 

pasta. Memperkenalkan inovasi pasta yang baru bagi penikmat masakan 

pasta.Berdasarkan penjelasan di atas, Peneliti tertarik mengangkat penelitian ini 

denga judul: “Pemanfaatan beetroot menjadi tepung untuk bahan dasar pasta. 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dalam 

penelitian ini penulis merumuskan pertanyaan penelitian yang akan dilakukan. 

Dan akan diuraikan dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana cara pengolahan dan resep  ubi bit(beetroot) menjadi tepung. 

2. Apakah tepung ubi bit(beetroot) dapat di gantikan dalam bahan dasar 

pembuatan pasta? 
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1.3 Tujuan Penulisan 

 Adapun tujuan yang ingin dicapai dari produk yang dihasilkan adalah 

sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui cara pengolahan dan resep ubi bit(beetroot) menjadi 

tepung.  

2. Untuk mengetahui apakah tepung ubi bit (beetroot) bisa di gantikan 

kedalam bahan dasar pembuatan pasta. 

1.4 Manfaat Penulisan 

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut: 

1. Untuk mengembangkan kreativitas ilmu kuliner dalam inovasi produk 

kuliner. 

2. Menggali potensi dan mengembangkan kemampuan berfikir seseorang 

untuk selalu aktif dan produktif. 

3. Salah satu syarat untuk menyelesaikan studi program Menejemen 

Perhotelan serta untuk memperoleh gelar Ahli madya. 

 

1.5 Sistematika Penulisan  

 Dalam penulisan laporan tugas akhir ini penulis mempermudah penulisan 

dengan membuat sistematika dalam penulisan yang menggambarkan secara garis 

besar hal-hal yang dijabarkan secara luas dalam laporan tugas akhir ini yang 

terdiri dari beberapa bab, yaitu: 
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BAB I  PENDAHULUAN 

Dalam bab ini penulis menjelaskan  latar belakang pemilihan judul. 

Penulis juga menguraian rumusan masalah, tujuan penulisan dan 

sistematika penulisan. 

BAB II KERANGKA TEORITIS 

Pada bab ini diungkapkan tentang uraian teoritis mengenai 

pengetahuan umum pasta, pengertian tentang pasta, penjelasan 

tentang beetroot dan penjelasan-penjelasan yang nantinya dapat 

membantu dalam pembahasan masalah yang berhubungan dengan 

judul laporan, yang diperoleh dari buku-buku yang terkait. 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang metode yang penulis 

gunakan dalam memperoleh data, yaitu dengan metode eksperimen 

dan kueisioner. Didalamnya penulis menjelaskan penentuan lokasi. 

BAB IV  ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini penulis menerangkan bagaimana proses pembuatan 

pasta dengan tepung beetroot penjelasan dari bahan-bahan yang 

akan digunakan. Menjelaskan eksperimen yang dijalankan dari 

awal eksperimen hingga eksperimen yang terakhir sampai 

mendapatkan hasil eksperimen yang sempurna. 

BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang didapat dari 

hasil kegiatan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sendiri. 
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