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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Persepsi adalah tanggapan seseorang untuk mengetahui suatu hal melalui 

pancaindra (Kemendikbud, 2016). Persepsi konsumen berarti tanggapan seseorang 

untuk mengetahui dan memiliki gambaran mengenai produk atau jasa melalui 

pemberian stimulus yang didapat dari produsen (Dwiastuti dkk, 2012:38). 

Preferensi adalah prioritas atau kesukaan (Kemendikbud, 2016). Preferensi 

konsumen memiliki arti suatu hal yang dipilih karena lebih disukai konsumen. 

Preferensi terjadi karena adanya persepsi konsumen terhadap produk atau jasa, 

sehingga konsumen akan melakukan pemilihan berdasarkan preferensi dari 

persepsi yang diketahui konsumen (Dwiastuti dkk, 2012:38). Maka, dapat dikatakan 

bahwa persepsi konsumen penting untuk dibentuk secara benar agar memiliki 

preferensi yang baik terhadap suatu produk jajanan tradisional. 

Jajanan tradisional merupakan produk pangan siap makan dengan bahan-

bahan yang secara tradisional telah digunakan dan berkembang di suatu daerah atau 

masyarakat Indonesia (Swandawidharma dkk, 2016:1). Jajanan tradisional sebagai 

bagian dari makanan tradisional merupakan produk yang memiliki ciri khas kental 

sesuai dengan sumber daya dan budaya lokal setempat yang telah diwariskan secara 

turun-temurun (Purnomohadi dkk, 2012:298). Jajanan tradisional dapat diartikan 

sebagai salah satu bentuk identitas bangsa, sehingga identitas ini perlu 



2 

 

dipertahankan agar tidak hilang di tengah-tengah maraknya budaya asing yang 

masuk ke Indonesia (Adiasih dan Brahmana, 2015:112).  

Dalam menentukan makanan yang akan dikonsumsi, tiap individu memiliki 

pola perilakunya tersendiri atau sering disebut dengan perilaku konsumen 

(Dwiastuti dkk, 2012:4). Perubahan gaya hidup masyarakat terutama generasi Z 

karena maraknya makanan asing yang masuk ke dalam negeri berpengaruh pada 

keputusan pemilihan makanan. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian 

sebelumnya bahwa generasi Z kini lebih memilih makanan asing dibandingkan 

dengan makanan tradisional (Sempati dan Badraningsih, 2017:5).  Generasi Z 

memiliki persepsi bahwa makanan tradisional kurang menarik atau kurang 

bergengsi (Adiasih dan Brahmana, 2015:117). 

Kota Pekalongan yang dikenal sebagai Kota Batik ini juga memiliki 

beragam jajanan tradisional khas yang unik. Beragam jajanan tradisional khas 

Pekalongan tersebut yaitu Apem Kesesi, Lopis, Kue Lumpang, Gemblong, dan 

Srintil (Garadjito dkk, 2015:34). Jajanan tradisional ini umumnya dijual di pasar 

tradisional atau di pinggir jalan di Kota Pekalongan. Sayangnya, banyak generasi Z 

yang kurang mengenali dan menggemari jajanan tradisional tersebut, 

dimungkinkan karena sulitnya menemukan penjual jajanan tradisional dan 

perubahan selera generasi Z terhadap jajanan. Padahal di Kota Pekalongan, 

pertumbuhan usaha kuliner setiap tahunnya meningkat dan generasi Z merupakan 

generasi yang mendominasi Kota Pekalongan.  
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Gambar 1.1 Jumlah Restoran/Rumah Makan di Kota Pekalongan Tahun 2013-

2017 

Sumber: Data Diolah dari Badan Pusat Statistik Kota Pekalongan (2018:313) 

Pertumbuhan usaha kuliner di Kota Pekalongan dapat dilihat dari 

banyaknya restoran atau rumah makan, pada tahun 2013 ada 96 restoran, tahun 

2014 ada 100 restoran, tahun 2015 ada 155 restoran, tahun 2016 ada 176 restoran, 

tahun 2017 ada 186 restoran (Gambar 1.1). Restoran-restoran ini meliputi restoran 

makanan tradisional, restoran makanan asing, dan restoran makanan kekinian. 

Menurut Tobing dan Hadibroto (2014:9), di tengah merebaknya makanan asing 

yang masuk ke Indonesia, makanan tradisional seperti Nasi Padang, Gudeg 

Yogyakarta, Coto Makassar tetap dikenal masyarakat karena banyaknya gerai yang 

menjual makanan daerah tersebut. Selain itu, menurut Mulyana dkk (2017:367), 

makanan kekinian ada karena menggabungkan kreativitas dengan selera anak 

muda.  Dengan kata lain, jajanan tradisional dapat tetap bertahan di Indonesia 

dengan cara meningkatkan penjualan jajanan tradisional serta memodifikasi jajanan 

tradisional dengan rasa yang dapat dinikmati anak muda. 
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Gambar 1.2 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di 

Kota Pekalongan Tahun 2017 

Sumber: Data Diolah dari Badan Pusat Statistik Kota Pekalongan (2018:55) 

Generasi Z merupakan orang-orang yang lahir pada rentang tahun  1995 

hingga 2010. Generasi ini diawali dengan hadirnya internet di Indonesia (Adam, 

2017). Generasi Z berusia 7-22 tahun pada tahun 2017. Di Kota Pekalongan pada 

tahun 2017, penduduk yang mendominasi adalah generasi Z (pada rentang usia 7-

22 tahun) yaitu sebanyak kurang lebih 95.000 dari total penduduk (Gambar 1.2). 

Sebagai generasi yang mendominasi di Kota Pekalongan, generasi Z 

merupakan sasaran utama konsumen yang harus diraih. Konsumen merupakan titik 

sentral perhatian dalam proses pemasaran. Demi menentukan kebijakan pemasaran 

yang tepat dan efisien perlu dilakukan pembelajaran terhadap apa yang dibutuhkan 

dan diinginkan konsumen (Putri dan Iskandar, 2014:113).  Menurut Kotler dan 

Keller (dalam Putri dan Iskandar, 2014:116), perusahaan dapat mendesain dan 

mengaplikasikan strategi yang dapat merangsang ketertarikan konsumen terhadap 

produk dengan memahami preferensi konsumen.  
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Kini penjual jajanan tradisional perlu memahami betul apa yang generasi Z 

butuhkan agar jajanan tradisional dapat tetap bertahan eksistensinya di tengah 

persaingan dengan makanan asing. Salah satu caranya adalah dengan membuat 

perpaduan makanan asing dengan makanan tradisional yang disebut dengan 

makanan kekinian. Namun sebelum mengambil keputusan, para pemilik usaha 

perlu terlebih dahulu memahami bagaimana persepsi dan preferensi generasi Z 

terhadap berbagai jenis jajanan tradisional. 

Berdasarkan fenomena di atas, maka peneliti  tertarik untuk meneliti lebih 

spesifik mengenai persepsi dan preferensi generasi Z terhadap jajanan tradisional 

khas Pekalongan. Keputusan peneliti memilih generasi Z sebagai objek penelitian 

dikarenakan generasi Z merupakan generasi yang mendominasi populasi 

masyarakat di Kota Pekalongan dan generasi yang lebih terdampak pada maraknya 

makanan asing yang masuk ke dalam negeri. Peneliti memilih Kota Pekalongan 

sebagai lokasi penelitian karena kini tren makanan modern mulai sedikit demi 

sedikit masuk ke Kota Pekalongan dan jarang ditemui penjual jajanan tradisional. 

Sebelum peneliti melanjutkan penelitian ini lebih jauh, terdapat beberapa 

penelitian terdahulu dengan topik yang sama yang dapat dijadikan sebagai 

referensi. Adapun pembahasannya sebagai berikut:  

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

Awal Terhadap Mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta Di 

Surabaya. 

Ditulis Oleh    : Adiasih, P., dan Brahmana, R. K. M. R. 

Publikasi         : 2015 

Sumber: Data Diolah (2019) 
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Tabel 1.1  Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 
 

 

Persamaan Perbedaan 

1. Membahas mengenai kuliner 

tradisional. 

2. Tujuan penelitian adalah 

mengetahui persepsi konsumen. 

3. Menggunakan metode analisis data 

triangulasi. 

4. Objek penelitian adalah anak muda. 

 

1. Subjek penelitian adalah makanan 

tradisional. 

2. Menggunakan mixed method 

(campuran antara metode kualitatif 

dan kuantitatif) 

3. Menggunakan teori persepsi 

konsumen tentang atmosfir. 

4. Menggunakan kuesioner dan focus 

group discussion. 

2 Judul              : Analisis Persepsi, Perilaku Konsumsi dan Preferensi Terhadap 

Pangan Tradisional 

Ditulis Oleh   : Purnomohadi, E., Sumarwan, U., Saefudin, A., dan Yusuf, E. Z. 

Publikasi        : 2012 

Persamaan Perbedaan 

1. Subjek penelitian adalah jajanan 

tradisional. 

2. Tujuan penelitian adalah 

mengetahui persepsi dan 

preferensi konsumen. 

3. Menggunakan teori persepsi dan 

preferensi. 

1. Menggunakan metode sampling 

multistage random sampling. 

2. Menggunakan metode deskriptif 

kuantitatif. 

3. Pengambilan sampel dilakukan 

melalui penyebaran kuisioner. 

4. Menggunakan pendekatan analisis 

Persamaan Model Struktural (SEM). 

3 Judul              : Persepsi dan Perilaku Remaja Terhadap MakananTradisional dan 

Makanan Modern 

Ditulis Oleh   : Sempati, G.P.H., dan Bardraningsih. 

Publikasi        : 2017 

Persamaan Perbedaan 

1. Objek penelitian adalah anak 

muda tetapi tidak spesifik. 

2. Menggunakan teori perilaku 

konsumen.  

1. Menggunakan metode penelitian 

desktiptif kuantitatif . 

2. Pengambilan sampel penelitian 

dengan memberikan kuesioner. 

3. Menggunakan teknik purposive 

sampling. 

4. Objek penelitian di daerah yang 

berbeda. 

Sumber: Data Diolah (2019) 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana persepsi dan preferensi 

generasi Z terhadap jajanan tradisional Pekalongan.  
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1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan yang ingin dibuktikan 

dalam penelitian ini adalah: Untuk mengetahui persepsi dan preferensi generasi 

Z terhadap jajanan tradisional Pekalongan. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

Untuk mempelajari lebih dalam mengenai persepsi dan preferensi generasi 

Z dengan menerapkan teori yang telah didapatkan saat proses perkuliahan, 

menambah wawasan serta guna memenuhi Tugas Akhir peneliti untuk 

mendapatkan gelar Sarjana Pariwisata Strata Satu. 

2. Bagi Universitas 

Untuk menambah arsip perpustakaan di Universitas Ciputra dan diharapkan 

dapat dimanfaatkan sebagai referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya. 

3. Bagi Objek Penelitian 

Diharapkan para anak muda generasi Z menyadari pentingnya 

meningkatkan minat dan pelestarian terhadap makanan tradisional Indonesia 

khususnya jajanan tradisional untuk mempertahankan kuliner lokal di tengah-

tengah merebaknya globalisasi dan kuliner asing di Indonesia. 

 

 


