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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1   Konteks Penelitian 

Provinsi Lampung merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang 

terletak di bagian paling timur Pulau Sumatera. Jumlah penduduk Lampung pada 

tahun 2015 mencapai 8.117.268 (BPS Provinsi Lampung, 2016). Secara 

kependudukan Provinsi Lampung menurut BPS 2011 dalam (Suyanto dan Mujid, 

2017:87) dihuni oleh berbagai suku dengan suku mayoritas adalah suku Jawa 

sejumlah 64,06%, lalu suku Lampung dengan persentase sejumlah 13,56%, suku 

terbesar ketiga adalah suku Sunda dengan persentase sejumlah 9,61%  dan sisanya 

adalah campuran beberapa suku yang tinggal di Provinsi Lampung. Beragamnya 

suku yang tinggal di Lampung mengakibatkan terjadinya interaksi antar budaya di 

Lampung sehingga akan timbul akulturasi budaya. Menurut Mulyana (dalam 

Romli, 2015)  Akulturasi adalah suatu bentuk perubahan budaya yang merupakan 

hasil dari interaksi dan kontak kelompok-kelompok budaya, dengan menekankan 

pada penerimaan budaya serta pola baru dan ciri-ciri masyarakat pribumi oleh 

kelompok-kelompok minoritas. Salah satu suku yang tinggal di Provinsi Lampung 

adalah suku yang berasal dari Sumatera Selatan dengan jumlah yang tinggal di 

Provinsi Lampung mengacu pada data dari BPS Provinsi Lampung dalam 

(Suyanto dan Mujid, 2011:87) adalah 5,40%. Suku dari Sumatera Selatan yang 

tinggal di Lampung memiliki budaya yang dianut sesuai dengan daerah asalnya. 
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Perbedaan budaya tersebut akan berakibat pada terjadinya interaksi dengan suku 

lokal. Ketika terjadi interaksi antara dua kelompok berbeda maka akan timbul 

akulturasi budaya.  

Budaya sebagai objek dari akulturasi adalah suatu cara hidup yang 

berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan 

dari generasi ke generasi (Soelaeman, 2011). Proses akulturasi akan terjadi 

penerimaan pengaruh budaya dari satu suku ke suku yang lain. Menurut Mulyana 

(dalam Romli, 2015) akulturasi merupakan proses dua arah. Perubahan yang 

terjadi akibat akulturasi adalah interaksi budaya yang akan saling mempengaruhi 

satu sama lain. Kultural atau akulturasi ditandai dengan perubahan pada pola-pola 

budaya kelompok minoritas seperti bahasa, nilai, pakaian, dan makanan (Romli, 

2015).  

Salah satu budaya yang dibawa oleh suku asal Sumatera Selatan adalah 

budaya kuliner, khususnya pindang ikan. Pindang merupakan masakan berkuah 

yang berbahan dasar ikan sungai seperti patin, tomang, baung, dan lais dengan 

bumbu dasar bawang merah, bawang putih, jahe, lengkuas, dan cabai 

(BALITBANGNOVDA Sumatera Selatan, 2013). Berdasarkan asalnya terdapat 

lima jenis pindang ikan di Sumatera Selatan yaitu pindang palembang, pindang 

pegagan, pindang meranjat, pindang musi rawas, dan pindang tempoyak 

(BALITBANGNOVDA Sumatera Selatan, 2013).   

  Pindang bagi masyarakat Lampung memang dapat ditafsirkan sebagai 

sejenis sup atau masakan berkuah yang berbahan dasar ikan, dengan cita rasa kuah 

yang kaya akan rempah. Bahan utama ikan pada pindang tidak terlepas dari faktor	
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Provinsi Lampung dialiri lima sungai besar yang mengakibatkan terbentuknya 

Daerah Aliran Sungai (DAS) (Anggraini, 2017). Lima DAS di Provinsi Lampung 

menjadi habitat berkembangnya spesies ikan-ikan sungai yang menjadi salah satu 

sumber daya alam hayati bahan utama pindang. Way Tulang Bawang sebagai 

salah satu Daerah Aliran Sungai di Lampung merupakan salah satu sumber ikan 

sungai yang ada di Lampung (Anggraini, 2017). Jenis ikan sungai yang biasanya 

digunakan sebagai bahan utama pindang adalah baung, gabus, lais, dan nila 

(Anggraini, 2017).   

Pindang Lampung memiliki karakteristik rasa kuahnya yang gurih, pedas, 

dan segar dengan aroma yang kuat dari bumbu-bumbu yang terdiri dari bawang 

merah, bawang putih, cabai merah, serai, lengkuas, daun salam, daun jeruk, kunyit 

dan irisan tomat. Masyarakat Lampung memiliki produk pindang khas yang hanya 

di Provinsi Lampung yaitu pindang dengan bahan utama kepala ikan simba (Dinas 

Pariwisata Provinsi Lampung, 2017). Ikan Simba merupakan spesies ikan yang 

hanya bisa didapatkan di perairan laut Provinsi Lampung (Dinas Pariwisata 

Provinsi Lampung, 2017). Produk pindang ikan di Lampung baik yang berasal 

dari Lampung atau Sumatera Selatan telah berkembang dengan berdirinya banyak 

rumah makan dengan menu khas pindang. Berikut data dari Badan Pusat Statistik 

Kota Bandar Lampung tentang daftar rumah makan yang menjual pindang sebagai 

menu utama:   
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Tabel 1.1         Restoran/Rumah Makan Pindang di Kota Bandar Lampung 2017 
No Rumah Makan  Jenis Pindang 

1 Rumah Makan Rasa Palembang Pindang Palembang 

2 Rumah Makan Ria Pindang Palembang 

3 Rumah Makan Rusdi Gendut Pindang Lampung 

4 Rumah Makan Pindang Meranjat Riu 
Sultan Agung 

Pindang Meranjat 

5 Rumah Makan Pindang Meranjat Riu 
Raden Saleh 

Pindang Meranjat 

6 Rumah Makan Pindang Meranjat Riu 
Gatot Subroto 

Pindang Meranjat 

7 Rumah Makan Pindang Meranjat Riu 
Pramuka 

Pindang Meranjat 

8 Rumah Makan Pindang Merapi Riu Pindang Meranjat 

Sumber: Data Diolah (2019) 
 

Mengacu pada Tabel 1.1 yang diolah dari situs resmi BPS Kota Bandar 

Lampung terdapat delapan rumah makan yang terdaftar dengan mayoritas tujuh 

rumah makan menjual pindang yang berasal dari Sumatera Selatan. Pindang 

lampung dari sumber BPS Provinsi Lampung hanya ada satu yang terdaftar. Pada 

fenomena ini dapat disimpulkan sementara bahwa masakan pindang yang berasal 

dari Sumatera Selatan lebih banyak digemari sehingga lebih banyak didirikan 

dibandingkan pindang yang berasal dari Lampung. Berdasarkan latar belakang 

yang ada maka penelitian akan lebih spesifik membahas tentang pindang sebagai 

bentuk akulturasi budaya Sumatera Selatan di Provinsi Lampung. Pada penelitian 

ini akan dibahas tentang perbandingan dari masing-masing jenis pindang yang 

berasal dari Sumatera Selatan dan Lampung dan akulturasinya di Provinsi 

Lampung secara historis dan karakteristik produknya.        
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Sebelum peneliti melanjutkan penelitian ini lebih jauh, terdapat beberapa 

penelitian terdahulu dengan topik yang sama yang dapat dijadikan sebagai 

referensi. Adapun pembahasannya sebagai berikut:  

1. Penelitian yang telah dilakukan oleh Sankar (2017:268, 271,273) tentang 

Creation of Indian-Chinese Cuisine: Chinese Food in Indian City, 

menyatakan bahwa makanan China yang ada di India telah mengalami 

perubahan karena mengalami peleburan dengan cita rasa India. Terdapat 

penambahan bumbu dan rempah khas India seperti penambahan red chili 

powder, turmeric powder dan garam masala. Peleburan ini mengakibatkan 

makanan China yang ada di India sudah tidak memiliki cita rasa otentik, 

dan telah menjadi makanan China dengan khas India. Latar belakang 

dilakukannya peleburan ini oleh pemilik masakan China yang ada di India 

karena target konsumen bukan merupakan penduduk imigran atau 

wisatawan dari China, tetapi justru untuk penduduk India dengan 

menyesuaikan cita rasa yang disukai. Pada dua diskusi yang dilakukan 

dalam penelitian ini masing-masing informan menyukai hasil peleburan ini 

karena dirasakan oleh dua informan peleburan ini membawa dampak yang 

baik pada rasa baru yang terbentuk. Mengacu pada deskripsi penelitian ini 

dapat disimpulkan bahwa makanan China cita rasa India ini mengalami 

peleburan dengan bumbu dan rempah khas India untuk beradaptasi dengan 

lingkungan yang ada pada masyarakat India agar disukai oleh masyarakat 

setempat, peleburan ini menghasilkan produk makanan China-India seperti 

Dosa dan Chinese pav bhaji   yang digemari masyarakat. 
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2. Penelitian yang telah dilakukan oleh Anggraeni (2015) tentang Menu 

Populer Hindia Belanda (1901-1942): Kajian Pengaruh Budaya Eropa 

Terhadap Kuliner Indonesia menjelaskan bahwa keanekaragaman kuliner 

lokal tidak terlepas dari pengaruh budaya yang dibawa oleh bangsa 

Belanda pada masa penjajahan. Perluasan wilayah kolonial ketika itu 

membentuk struktur sosial baru dimana bangsa Belanda menempati posisi 

tertinggi dari struktur masyarakat. Perubahan struktur sosial membawa 

dampak pada modernisasi metode memasak bagi bangsa pribumi seperti 

pengenalan teknologi memasak baru, pendirian sekolah rumah tangga, 

penulisan kookboek, dan pendirian rumah potong hewan. Hasil dari 

pengaruh budaya ini adalah dengan adanya produk-produk baru seperti 

perkedel atau frikedelen, semur atau smoor, dan jenis-jenis minuman 

dingin atau es. Mengacu pada penjelasan tersebut disimpulkan bahwa 

masuknya budaya baru yang berkuasa dapat mempengaruhi budaya lokal 

terutama pada perkembangan kuliner, masuknya budaya Belanda 

menghasilkan interaksi budaya yang menghasilkan metode memasak dan 

produk baru yang bertahan hingga sekarang. 

 

1.2   Rumusan Masalah  

 Mengacu pada konteks penelitian, rumusan masalah dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana perbedaan karakteristik jenis pindang yang ada di Provinsi 

Lampung?  
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2. Bagaimana pengaruh akulturasi budaya antar suku Lampung dan suku 

Sumatera Selatan pada ragam jenis pindang di Provinsi Lampung? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan yang ingin dibuktikan 

dalam penelitian ini adalah:  

1. Untuk mengetahui perbedaan karakteristik jenis pindang yang ada di 

Provinsi Lampung. 

2. Untuk mengetahui pengaruh akulturasi budaya antar suku Lampung dan 

suku Sumatera Selatan pada ragam jenis pindang di Provinsi Lampung. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

Penelitian ini berguna sebagai pemicu bagi peneliti untuk berpikir kreatif 

dan mendalam tentang menyusun laporan tugas akhir. Pengetahuan akan kuliner 

tradisional akan meningkat karena peneliti harus mempelajari secara detail tentang 

kuliner tradisional dalam hal ini adalah pindang dari Sumatera Selatan dan 

Lampung. Peneliti dapat menumbuhkan cinta tanah air melalui mempelajari 

kuliner khas Indonesia, lalu membantu menumbuhkan inisiatif, sikap kritis dan 

ketekunan melalui tahapan dan proses pengambilan data di awal, evaluasi, hingga 

penarikan kesimpulan. 
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2. Bagi Universitas 

Sebagai sumber penelitian awal dengan topik kuliner dalam akulturasi 

budaya, sehingga dapat dijadikan sumber untuk penelitian selanjutnya. Penelitian 

ini dapat dijadikan sebagai dasar pembelajaran bagi mahasiswa bagi mata kuliah 

yang berhubungan dengan budaya terutama pada bidang kuliner. 

3. Bagi Objek Penelitian 

Manfaat penelitian ini bagi objek penelitian adalah sebagai literatur 

tentang asal dari pindang yang ada di Lampung dan fenomena yang menyertainya 

terutama dalam hal akulturasi hingga diterima oleh masyarakat Lampung. 

Penelitian ini dapat menjadi sumber awal bagi penulisan atau penelitian lanjutan 

yang memiliki tujuan untuk mempelajari pindang yang ada di Lampung lebih 

mendalam.   
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1.5 Definisi Istilah 

Tabel 1.2     Istilah Penting 
No Istilah  Definisi Sumber 

1 Akulturasi Proses sosial yang timbul bila suatu kelompok manusia 
dengan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur-
unsur dari suatu kebudayaan asing dengan sedemikian 
rupa, sehingga unsur-unsur kebudayaan asing itu lambat 
laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri 
tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan itu 

Koentjaraningrat 
(1999) 

2 Makanan 
Tradisional 

Makanan umum yang biasa dikonsumsi sejak beberapa 
generasi, terdiri dari hidangan yang sesuai dengan selera 
manusia, tidak bertentangan dengan keyakinan agama 
masyarakat lokal, dan dibuat dari bahan-bahan makanan 
dan rempah-rempah lokal 

Sastroamidjojo 
(1995) 

3 Pindang Masakan olahan ikan sungai seperti patin, baung, lais, 
toman, gabus, dan seluang. yang menggunakan perebusan 
langsung bersama bumbu atau dengan bumbu yang sudah 
ditumis terlebih dahulu 

BALITBANGNOV
DA (2013) 

4 Pekhos 
Masin 

Masakan berkuah khas Lampung Pesisir dengan bahan 
utama ikan marlin atau ikan tuhu 

Informan 

5 Ikan Baung Jenis ikan sungai yang digunakan sebagai bahan utama 
pindang 

BALITBANGNOV
DA (2013) 

6 Ikan Patin Jenis ikan sungai yang digunakan sebagai bahan utama 
pindang 

BALITBANGNOV
DA (2013) 

7 Ikan Simba Jenis ikan laut yang digunakan sebagai bahan utama 
pindang di Provinsi Lampung 

Anggraini (2016) 

8 Sambal 
Tigo 

Sambal khas Pegagan yang terdiri dari cabai, garam dan 
terasi 

Informan 

9 Seruit Budaya makan Orang Lampung dimana kepala keluarga 
atau yang dituakan akan mencampur seluruh bahan seruit 
lalu dibagikan kepada seluruh anggota keluarga untuk 
dimakan bersama 

Anggraini (2016) 

Sumber: Data Diolah (2019) 
 
 
 
 

 


