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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1   Konteks Penelitian 

Sikap generasi milenial terhadap makanan tradisional saat ini mulai 

mengalami perubahan. Dengan perkembangan zaman yang sudah mulai 

berkembang, kehidupan masyarakat menuju kehidupan yang lebih urban dan 

modern ikut berpengaruh terhadap kebiasaan makan di masyarakat. Hal ini dapat 

dibuktikan dari hasil kuesioner yang didapatkan oleh peneliti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Apakah Responden Menyukai Makanan Tradisional atau Modern 

Sumber: Data Diolah (2019)   
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 Kuesioner ini dibagikan kepada generasi milenial di Kota Malang pada 

awal tahun 2019. Dari hasil kuesioner ini, peneliti mendapatkan hasil 60,7% 

generasi milenial memilih makanan modern dan 39,3% generasi milenial memilih 

makanan tradisional. Hal ini menunjukkan minat generasi milenial terhadap 

makanan modern lebih besar dibandingkan dengan makanan tradisional. Hal ini 

karena makanan modern memiliki daya pikat tersendiri seperti lebih praktis, cepat 

dalam penyajian, dan bergengsi bagi golongan generasi milenial tertentu. Di sisi 

lain, makanan modern mengandung zat lemak, protein, hidrat arang dan garam yang 

relatif tinggi dan jika sering dikomsumsi secara berkesinambungan dan 

berkelebihan dapat mengakibatkan masalah gizi lebih (over malnutrition) (Irianto, 

20019:1). 

Setiap generasi pada zamannya mempunyai ciri dan karakteristik masing-

masing. Beragam kesamaan dan juga perbedaan dapat dijadikan sebagai gambaran 

umum bagaimana mereka berperilaku. Tentunya hal ini sangat penting untuk 

diketahui oleh para pengusaha kuliner untuk memahami secara mendalam target 

pasar yang ingin dituju.  

Salah satu generasi yang paling terkenal dengan keragaman yang ada di 

dalamnya adalah generasi milenial atau generasi Y. Generasi milenial adalah 

generasi yang berusia 19-39 tahun. Kebanyakan dari uang yang mereka peroleh 

juga akan dibelanjakan pada produk-produk yang mampu memberikan 

kenyamanan bagi mereka seperti makanan siap saji (Solomon, 2009:10). 

Penduduk Indonesia kebanyakan adalah anak muda, dengan lebih dari 60% 

di bawah usia 34 tahun (Badan Pusat Statistik, 2013). Data tersebut menujukkan 
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bahwa potensi anak muda khususnya generasi milenial sebagai konsumen terhadap 

daya beli makanan tinggi. Karena salah satu karakter generasi milenial adalah 

konsumtif, generasi milenial memiliki peran yang besar sebagai konsumen. Saat ini 

banyak makanan-makanan cepat saji, modern, dan juga makanan dari negara lain 

yang masuk ke Indonesia terutama di Kota Malang  yang diminati oleh generasi 

milenial, misalnya seperti makanan dari Negara Italia, Korea, dan Jepang. 

 Makanan tradisional merupakan salah satu bentuk identitas sebuah bangsa, 

makanan yang dianggap sebagai salah satu bentuk identitas suatu bangsa ternyata 

tidak menutup kemungkinan mengalami pergeseran nilai bagi manusia. Masyarakat 

di masa lampau memiliki kebiasaan mengonsumsi makanan tradisional pada saat 

itu kehidupan masih didominasi oleh suasana tradisional sehingga masyarakat 

melakukan aktivitas dengan santai dan nyaman. 

Kota Malang memiliki luas 110,06 kilometer persegi dan jumlah 

penduduk sekitar 875.110 jiwa (Pemerintah Kota Malang, 2019). Kota Malang 

merupakan kota kuliner dan juga kota wisata, yang memiliki berbagai kuliner khas 

contohnya seperti orem-orem, bakso, dan juga rawon.  

Hidangan khas Malang, Indonesia, Jepang, Korea hingga Eropa ada di 

Kota Malang karena Malang merupakan kota multikultural. Dalam perihal 

makanan, Kota Malang juga dikenal memiliki banyak rumah makan yang cukup 

legendaris dan telah bertahan lama hingga puluhan tahun. Contohnya adalah Toko 

Oen berdiri sejak 1930 restoran ini menjual menu makanan Indonesia, es krim, dan 

juga steak, Depot Gang Djangkrik berdiri sejak 1960 salah satu menu yang terkenal 

di depot ini adalah pangsit mie ayam, dan juga Depot Flamboyant berdiri sejak 1983 

https://id.wikipedia.org/wiki/Malang_Raya
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Eropa
https://id.wikipedia.org/wiki/Multikulturalisme
https://id.wikipedia.org/wiki/Tahun
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rumah makan ini menyediakan menu-menu masakan Indonesia. Di zaman modern 

seperti saat ini pilihan makanan sudah sangat beragam, salah satu pilihan bagi 

masyarakat yang sibuk dengan aktivitasnya terutama masyarakat perkotaan lebih 

memilih makanan modern (Mufidah, 2012:2). Pola konsumsi pangan di Indonesia 

telah mulai berubah dalam beberapa tahun terakhir ini. 

Masyarakat mulai mengkonsumsi buah-buahan, sayur-sayuran, dan 

produk-produk makanan siap saji dibandingkan dengan makanan yang 

mengandung karbohidrat seperti tepung dan juga beras (Agriculture and Agri-Food 

Canada, 2011). Maka calon pengusaha dalam bidang makanan Indonesia harus bisa 

mengerti tren makanan tradisional yang disukai masyarakat, khususnya generasi 

milenial. Penelitian tentang persepsi anak muda terhadap makanan Indonesia sudah 

pernah dilakukan di Surabaya pada tahun 2015, Adiasih dan Brahmana (2015) 

menemukan bahwa mahasiswa mau membeli kembali makanan tradisional bila 

mendapatkan cerita yang baik tentang tempat makan tersebut. Hal paling menarik 

yang ditemukan para peneliti tersebut adalah mahasiswa tidak begitu mengerti 

tentang makanan tradisional dan mengapa mereka perlu mengkonsumsi makanan 

tradisional. Penelitian tentang tren makanan tradisional menurut persepsi generasi 

milenial, masih belum pernah dilakukan di Malang. Maka penelitian ini penting 

untuk dilakukan.  

Penelitian ini perlu dilakukan karena ingin mengetahui bagaimana 

persepsi generasi milenial terhadap makanan tradisional, dan juga untuk 

mengetahui tren makanan tradisional yang disukai oleh generasi milenial saat ini. 

Tren makanan tradisional harus mengikuti perkembangan  zaman sesuai dengan 
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minat masyarakat saat ini. Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai 

keragaman mulai dari budaya, suku bangsa, dan agama. Semua keragaman tersebut 

tumbuh di dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang akhirnya membentuk 

masyarakat Indonesia sebagai masyarakat yang plural. Selain memiliki kekayaan 

budaya, suku bangsa, agama, hingga aliran-aliran kepercayaan Indonesia juga 

terkenal dengan kekayaan kulinernya. Di setiap daerah yang ada di Indonesia 

memiliki kuliner yang khas dan memiliki cita rasa yang unik. Makanan tradisional 

dapat memiliki definisi yang beraneka ragam. Makanan tradisional juga sering 

didefinisikan sebagai makanan yang menunjukkan karakteristik suatu daerah dan 

nilai yang ada di dalam daerah tersebut (Perrea, 2015). 

Sebelum peneliti melanjutkan penelitian ini lebih jauh, terdapat beberapa 

penelitian terdahulu dengan topik yang sama yang dapat dijadikan sebagai 

referensi. 

 Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu 
1   Judul             : Persepsi Terhadap Makanan Tradisional Jawa Timur terhadap    

Mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta di Surabaya 

Ditulis Oleh : Adiasih, Priskila dan Brahmana, Ritzky K. M. R 

Publikasi      : 2015 

Persamaan Perbedaan 

1. Membahas tentang minat kuliner 

anak muda terhadap kuliner 

tradisional dan modern. 

2. Membahas mengenai faktor-

faktor yang mempengaruhi minat 

kuliner anak muda. 

1. Menggunakan pendekatan mixed 

method dan penelitian ini 

merupakan penelitian eksploratif. 

2. Objek Penelitian dilakukan di Kota 

Surabaya. 

 

  Sumber: Data Diolah (2019) 
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Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 
2 Judul              : Persepsi dan Perilaku Remaja terhadap Makanan Tradisional 

Dan Makanan Modern  

Ditulis Oleh   : Putri, Galuh 

Publikasi        : 2017 

Persamaan Perbedaan 

1. Membahas tentang persepsi 

anak muda terhadap makanan 

tradisional dan makanan 

modern. 

2. Membahas mengenai faktor-

faktor yang mempengaruhi 

minat kuliner anak muda. 

1. Menggunakan metode penelitian 

deskriptif kuantitatif. 

2. Objek penelitian dilakukan di 

Kelurahan Mantrijeron, Yogyakarta. 

3. Meneliti tentang perilaku konsumsi 

remaja terhadap makanan modern 

dan makanan tradisional. 

3 Judul              : Perception of Young People toward Their Traditional Food 

Ditulis Oleh   : David, Wahyudi dan Darwin, Charles 

Publikasi        : 2014 

Persamaan Perbedaan 

1. Menggunakan metode 

penelitian kualitatif. 

2. Membahas tentang persepsi 

anak muda terhadap makanan 

tradisional.  

1. Objek Penelitian dilakukan di 

Padang dan Bukittinggi, Sumatera 

Barat. 

 

  Sumber: Data Diolah (2019) 

Dari ketiga penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perilaku anak muda 

lebih memilih makanan modern atau makanan dari luar negeri dibandingkan 

makanan tradisional. Faktor-faktor yang membuat anak muda lebih memilih 

makanan modern atau makanan dari luar negri ini karena gengsi dan juga penyajian 

makanan yang lebih menarik. Hal ini dapat mengakibatkan konsumsi anak muda 

terhadap makanan tradisional akan luntur. Maka generasi milenial perlu 

melestarikan dan mengembangkan makanan tradisional melalui teknologi, salah 

satu caranya adalah dengan mempromosikan makanan tradisional di media sosial 
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seperti Facebook dan Instagram. Penelitian ini perlu dilakukan karena anak muda 

terutama generasi milenial sudah mulai meninggalkan makanan tradisional.  

 

1.2   Rumusan Masalah  

 Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana persepsi generasi milenial terhadap makanan tradisional di 

Kota Malang? 

2. Bagaimana tren rumah makan tradisional saat ini yang diminati oleh 

generasi milenial di Kota Malang? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan yang ingin dibuktikan 

dalam penelitian ini adalah:  

1. Mengetahui persepsi generasi milenial di Kota Malang terhadap 

makanan tradisional. 

2. Mempelajari tren rumah makan tradisional yang diinginkan oleh 

generasi milenial. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

Peneliti mendapatkan ilmu atau bekal untuk membuka usaha di masa depan 

dengan mempelajari tren makanan tradisional yang diminati oleh generasi 



 

 

8 

milenial di Kota Malang. Dan juga dari penelitian ini peneliti dapat 

menambah wawasan ilmu pengetahuan. 

2. Bagi Universitas 

Menambah jumlah referensi untuk Universitas Ciputra tentang tren 

makanan tradisional menurut persepsi generasi milenial. Dan juga 

menambah jumlah kepustakaan terutama untuk mahasiswa kuliner. 

3. Bagi Objek Penelitian 

Penelitian ini dapat berguna bagi pemilik rumah makan di Malang agar 

dapat mengetahui tren yang diinginkan oleh konsumen saat ini, agar para 

pemilik rumah makan dapat menyajikan mulai dari makanan, konsep rumah 

makan, serta pelayanan sesuai dengan tren yang diinginkan oleh generasi 

milenial. Anak muda khususnya generasi milenial merupakan pasar yang 

potensial bagi para pengusaha makanan. Penelitian ini juga bermanfaat 

supaya menjadikan referensi bagi calon pemilik rumah makan baru. 
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