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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Dewasa ini semakin banyak jajanan unik yang dijual di masyarakat, baik dari 

bentuk, rasa, dan teknik pengolahannya. Pelaku bisnis berlomba-lomba menciptakan 

suatu inovasi produk yang baru yang belum ada di pasaran, sebagai contoh, bakpao 

yang berbahan dasar dari ubi jalar, donat yang berbahan dasar dari kentang, gorengan 

crispy yang berbahan dasar dari jamur, dan masih banyak lagi. Banyaknya jajanan 

modern yang bermunculan tersebut membuat jajanan pasar tradisional mulai agak 

dilupakan masyarakat karena kesannya yang kurang modern dan agak membosankan, 

sehingga penulis ingin menciptakan suatu inovasi produk yang memadukan jajanan 

khas tradisional dengan cita rasa jepang yang modern. Penulis memilih meneliti salah 

satu jajanan tradisional favorit yang banyak disukai lapisan masyarakat, yaitu onde-

onde; yang akan dikreasi bentuk dan rasanya, sehingga penggemar onde-onde dapat 

menikmati variasi baru dari onde-onde, yang akan diberi nama Ondenori oleh penulis. 

Nama Ondenori berasal dari singkatan Onde-onde berisi Nori (rumput laut) karena 

onde-onde ini berisi rumput laut dan ayam dengan rasa teriyaki. 

 Onde-onde adalah sejenis kue jajanan pasar yang populer di Indonesia. Kue ini 

sangat terkenal di daerah Mojokerto yang disebut sebagai kota onde-onde sejak jaman 

Majapahit. Onde-onde dapat ditemukan di pasar tradisional maupun dijual oleh 

pedagang kaki lima. Onde-onde juga populer khususnya di daerah pecinan baik di 

http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Mojokerto
http://id.wikipedia.org/wiki/Pedagang_kaki_lima
http://id.wikipedia.org/wiki/Pecinan
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Indonesia maupun luar negeri. Onde-onde terbuat dari tepung terigu digoreng 

permukaannya, ditaburi/dibalur dengan biji wijen. Terdapat bermacam-macam variasi, 

yang paling dikenal adalah onde-onde yang terbuat dari tepung ketan dan di dalamnya 

diisi pasta kacang hijau. Variasi lain hanya dibuat dari tepung terigu dan diberi warna 

pada permukaannya seperti putih, merah, atau hijau yang dikenal sebagai onde-onde 

gandum, yang merupakan onde-onde khas dari kota Mojokerto (Budi, 2010:12). 

                                       Sejarah onde-onde  dapat ditelusuri di Tiongkok saat jaman dinasti Tang, di 

mana makanan ini menjadi kue resmi daerah Changan (sekarang Xian) yang disebut 

ludeui. Makanan ini kemudian dibawa oleh pendatang sana menuju ke daerah selatan 

Cina, lalu berkembang luas hingga daerah-daerah Asia timur dan tenggara (Miftah, 

2010:7). Selama ini penulis dapat menjumpai onde-onde di toko-toko camilan, pasar 

tradisional, supermarket, ataupun pedagang keliling. Terkadang ada pula konsumen 

yang membuat onde-onde sendiri agar bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. 

Onde-onde selama ini mempunyai penggemar sendiri yang cenderung menjadi 

pelanggan. Oleh karena itu, onde-onde dapat terus bertahan meskipun ada banyak jenis 

makanan baru yang bermunculan dan penjualannya pun relatif stabil. Meskipun 

demikian, sebenarnya peluang onde-onde untuk berkembang masih terbuka lebar, 

terlebih kalau para pembuatnya lebih kreatif dalam mengembangkan kreasi pembuatan 

onde-onde ini.  

 Onde-onde yang sering penulis jumpai pada umumnya berbentuk bulat kecil 

berisi pasta kacang hijau. Onde-onde ini bukan saja digemari anak-anak, tapi juga 

orang dewasa. Segala usia menyukai onde-onde. Meski terlihat kecil, onde-onde cukup 

http://id.wikipedia.org/wiki/Gandum
http://id.wikipedia.org/wiki/Goreng
http://id.wikipedia.org/wiki/Wijen
http://id.wikipedia.org/wiki/Kacang_hijau
http://id.wikipedia.org/wiki/Tiongkok
http://id.wikipedia.org/wiki/Dinasti_Tang
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Changan&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Xian
http://id.wikipedia.org/wiki/Cina
http://id.wikipedia.org/wiki/Asia_Timur
http://id.wikipedia.org/wiki/Asia_Tenggara
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untuk mengisi kekosongan perut atapun sebagai camilan pengganjal perut untuk 

menahan lapar.  Belakangan ini ada banyak variasi resep onde-onde. Masing-masing 

variasi tersebut memiliki keistimewaan rasa, namun kebanyakan onde-onde tersebut 

cenderung mempunyai rasa yang manis, tidak ada rasa yang gurih, padahal jajanan 

dengan rasa gurih juga mempunyai banyak penggemar karena tidak menimbulkan rasa 

mual. Dari resep-resep onde-onde dasar itu, penulis ingin menciptakan lagi jenis onde-

onde dengan bentuk dan rasa yang lebih unik.  

 Pada penelitian ini, penulis ingin menciptakan kreasi baru dalam rasa dari isi 

onde-onde. Onde-onde tersebut akan diberi nama Ondenori, yang merupakan singkatan 

dari onde-onde berisi Nori. Penulis akan membuat isi yang unik yaitu perpaduan ayam, 

jamur enoki dan nori (rumput laut) yang diberi saus teriyaki, Jika dahulu onde-onde 

dianggap sebagai jajanan pasar yang kesannya agak ketinggalan jaman, maka Ondenori 

adalah inovasi produk yang menyampurkan ciri khas onde-onde yang dipadu cita rasa 

khas jepang, sehingga berkesan lebih modern dan unik, tetapi tetap tidak 

menghilangkan ciri khas asli onde-onde, untuk menikmati Ondenori konsumen bisa 

memakan onde-onde tersebut dengan cara menambahkan dengan saus teriyaki, maupun 

dengan saus sambal sesuai selera masing- masing. Inovasi produk dalam membuat 

kreasi bentuk onde-onde ini dapat dikembangkan lagi dengan dibuatnya counter 

makanan yang menjual Ondenori ini di mal-mal yang ada di Surabaya. Konsep dari 

counter tersebut adalah seperti gerai K-pattats, namun counter ini menjual aneka rasa 

onde-onde dengan menu special Ondenori dan minuman ocha (teh Jepang). 
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1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan Latar belakang di atas maka penulis merumuskan masalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana proses pembuatan Ondenori? 

2. Apakah perbedaan tepung, dan campurannya menyebabkan kandungan 

protein, lemak, kalori, dan karbohidrat yang terdapat dalam Ondenori 

berbeda? 

3. Apakah tampilan, aroma, warna, tekstur, dan rasa Ondenori berbeda dengan 

perbedaan tepung dan campurannya? 

4. Apakah inovasi produk ini dapat diterima di masyarakat? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui proses pembuatan Ondenori. 

2. Untuk mengetahui apakah perbedaan tepung dan campurannya 

menyebabkan kandungan protein, lemak, dan karbohidrat yang terdapat 

dalam Ondenori berbeda. 

3. Untuk mengetahui apakah tampilan, aroma, warna, tekstur, dan rasa 

Ondenori berbeda dengan perbedaan tepung dan campurannya. 

4. Untuk mengetahui apakah inovasi produk ini dapat diterima di masyarakat. 
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1.4 Manfaat Penelitian: 

 Bagi Penulis: 

1. Sebagai prasyarat akademik guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi 

strata satu. 

2. Untuk menjadikan bekal bagi penulis agar mampu merancang, 

memproduksi, dan bekerja sama dalam membuka peluang bisnis. 

3. Sebagai tambahan ilmu pengetahuan mengenai bahan-bahan yang 

diperlukan dalam pembuatan onde-onde. 

 

Bagi Pembaca:  

1. Dapat menjadi salah satu alternatif bisnis baru . 

2. Sebagai bahan referensi dalam membuat onde-onde yang benar. 

3. Sebagai bahan referensi tugas akhir bagi penulis yang ingin meneliti 

mengenai onde-onde. 

4. Sebagai tambahan ilmu pengetahuan mengenai onde-onde serta bahan- 

bahannya. 

 

 

 

 


