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BAB I 

PENDAHULUAN 

 Bab I merupakan pendahuluan yang meliputi tentang latar belakang penelitian, 

rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian/ signifikansi 

penelitian serta struktur organisasi. 

 

A. Latar Belakang Penelitian  

Program studi Pendidikan Tata Boga merupakan salah satu program studi yang 

menghasilkan tenaga pendidik professional yang merupakan salah satu Visi dan Misi 

dari program studi pendidikan tata boga, untuk mencapai Visi dan Misi tersebut 

mahasiswa dibekali dengan berbagai macam ilmu pengetahuan yaitu mempelajari 

Mata Kuliah Umum (MKU), Mata Kuliah Keahlian (MKK), Mata kuliah program 

studi, Mata Kuliah Profesi (MKP), Mata Kuliah Konsentrasi Akademik 

Kependidikan (MK Akademik Kependidikan) dan lain sebagainya. Dari berbagai 

macam ilmu yang sudah dipelajari terdapat salah satu Mata Kuliah Dasar (MKD) 

yang mempelajari tentang “Pengetahuan Alat Boga”, yang bertujuan untuk 

memahami fungsi alat-alat dapur, jenis-jenis alat dapur, sistem pengoprasian alat 

dapur dan cara memelihara alat dapur sesuai dengan bahan dan sifatnya.  

Pengetahuan alat boga merupakan mata kuliah dasar yang dipelajari disemester 

satu, hasil belajar dari peralatan boga ini yaitu mahasiswa dapat memiliki 

pengetahuan ketika praktikum maupun ketika praktik industri. Peralatan boga 

menjadikan suatu prasyarat atau bekal setelah lulus. Pada kenyataanya saat proses 

praktikum pembuatan roti tawar masih ada mahasiswa yang melakukan kesalahan 

baik pada penggunaan maupun pemeliharaannya. 

Permasalahan di sini yaitu ketika melakukan pengamatan praktik dalam 

pembuatan roti tawar pada penggunan alat masih ada mahasiswa yang menggunakan 

alat-alat tidak sesuai dengan fungsinya misalnya ketika proses penimbangan bahan 

tidak menggunakan mangkuk timbangan atau pada saat menguleni menggunakan 

mixer mahasiswa meratakan adonan menggunakan sendok makan bukan 

menggunakan spatula plastik. 
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Dengan demikian uraian tersebut mendorong penulis untuk mengadakan 

penelitian tentang pengetahuan alat boga dalam pembuatan roti tawar pada 

mahasiswa program studi pendidikan tata boga. Pada penelitian ini akan dibatasi pada 

alat persiapan, alat pengolahan dan alat penyajian yang digunakan dalam pembuatan 

roti tawar. 

 

B. Rumusan Masalah Penelitian  

Dalam penelitian ini Rumusan Masalahnya yaitu : Bagaimana pengetahuan 

peralatan boga dalam pembuatan roti tawar pada mahasiswa program studi 

pendidikan tata boga ?  

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Tujuan umum dalam penelitian ini yaitu memperoleh informasi dan gambaran 

mengenai pengetahuan peralatan boga dalam pembuatan roti tawar pada mahasiswa 

program studi pendidikan tata boga. 

2. Tujuan Khusus 

Tujuan khusus yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu memperoleh gambaran 

pengetahuan responden mengenai :  

1. Nama alat dan fungsi alat yang digunakan untuk membuat roti tawar meliputi alat 

persiapan, alat pengolahan dan alat penyajian 

2. Penggunaan alat dalam proses pembuatan roti tawar meliputi alat persiapan, alat 

pengolahan dan alat penyajian 

3. Cara memelihara peralatan yang digunakan dalam pembuatan roti tawar meliputi 

alat persiapan, alat pengolahan dan alat penyajian 

 

D. Manfaat / signifikansi penelitian 

Berikut beberapa manfaat yang dapat penulis kemukakan dalam penelitian 

diantaranya :  
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1. Segi Teori  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan informasi, 

khususnya dalam pengetahuan peralatan boga dalam pembuatan roti tawar pada 

mahasiswa program studi Pendidikan Tata Boga. 

2. Segi Praktik 

Adapun manfaat penelitian dari segi praktik adalah sebagai berikut :  

a. Lembaga yang diteliti : hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

informasi yang bermanfaat bagi mahasiswa Program Studi Pendidikan Tata Boga.  

b. Peneliti : hasil dari penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan 

pengetahuan peneliti khususnya mengenai pengetahuan peralatan boga.  

 

E. Struktur Organisasi Penelitian 

Sistematika penulisan yang digunakan oleh penulis berdasarkan pedoman 

Penulisan Karya Ilmiah Universitas Pendidikan Indonesia, yaitu sebagai berikut:  

1. Bab I merupakan pendahuluan yang meliputi tentang latar belakang penelitian, 

rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian/ signifikansi 

penelitian serta struktur organisasi. 

2. Bab II merupakan kajian pustaka/ landasan teoretis yang memaparkan teori yang 

dikaji oleh peneliti berkenaan pada masalah yang diteliti yaitu pengetahuan 

peralatan boga dalam pembuatan roti tawar pada mahasiswa program studi 

pendidikan tata boga. 

3. Bab III merupakan metode penelitian yang berisi tentang desain penelitian, 

partisipan, populasi dan sampel, instrumen penelitian, prosedur penelitian dan 

analisis data.  

4. Bab VI merupakan temuan dan pembahasan yang berisi tentang pengolahan 

analisis data, serta pembahasan atau analisis hasil dari temuan penelitian. 

5. Bab V Bab V merupakan simpulan, implikasi dan rekomendasi berdasarkan 

kegiatan penelitian tentang pengetahuan peralatan boga dalam pembuatan roti 

tawar pada mahasiswa program studi pendidikan tata boga.  

 


