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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1  Konteks Penelitian 

Surabaya merupakan salah satu kota yang memiliki banyak sejarah salah 

satunya adalah peninggalan objek sejarah dan kebudayaan. Kebudayaan di 

Surabaya juga didukung oleh makanan tradisionalnya. Pasti setiap kota memiliki 

makanan tradisional yang berbeda-beda didukung dengan hasil alam yang ada di 

daerah tersebut. Pada dasarnya hasil alam yang ada pada daerah tersebut diolah 

kemudian menjadi resep kemudian resep tersebut diberikan secara turun-temurun 

yang pada akhirnya menjadi status pada daerah tersebut (Choi, 2014). Pada 

generasi ini banyak masyarakat Surabaya atau terutama pada anak muda yang 

lebih memilih makanan siap saji dibandingkan dengan makanan tradisional. Hal 

ini disebabkan karena kurangnya kesadaran anak muda Surabaya akan pentingnya 

kuliner tradisional. Serta didukung oleh minimnya informasi yang mendalam 

tentang kuliner tradisional Surabaya membuat anak-anak muda sekarang kurang 

paham akan pentingnya untuk melestarikan makanan tradisional (Akbar, 2014). 

Seperti yang kita ketahui Surabaya memiliki banyak makanan tradisional khas 

yaitu seperti rawon, rujak cingur, lontong balap, semanggi, dan masih banyak 

lainnya. Makanan tradisional memiliki tingkat makanan sehat dan bergizi yang 

baik. Kandungan lemak makanan tradisional lebih rendah atau sekitar 20 persen 
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dari total kalori dari pada makanan barat. Makanan tradisional memiliki 

keunggulan karena tidak memakai pewarna, perasa, penyedap, dan pengawet 

sintetis (Rusli, 2012:1). Semanggi merupakan salah satu makanan tradisional khas 

Surabaya yang di mana bahan baku seperti daun semanggi paling banyak tumbuh 

dan berkembang di Surabaya. Komposisi dari makanan semanggi itu sendiri 

adalah daun semanggi dan kecambah yang direbus serta diberi petis, kemudian 

bumbu yang khas dari paduan ketela yang dikukus dan ditumbuk halus bersama 

gula merah, kacang, dan garam serta dihidangkan dengan kerupuk puli (Yanu, 

2014:42). Perkembangan generasi yang sangat signifikan membuat makanan 

tradisional semakin terlupakan. Menurut penelitiaan Adiasih dan Brahmana 

(2015:112), mengambil sampel mahasiswa angkatan 2012-2014 di tahun 2015 

yang masih tergolong masyarakat di mana lahir antara tahun 1995-2010 

menyimpulkan bahwa makanan tradisional mulai tergerus atau dilupakan oleh 

anak-anak muda di Surabaya. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Health Education Authority (2013:4) menyimpulkan bahwausia 15-34 tahun 

adalah konsumen terbanyak yang memilih menu fast food. Sehingga pelestarian 

kuliner tradisional semanggi Surabaya merupakan usaha untuk mempertahankan 

agar kuliner tradisional semanggi Surabaya dapat bertahan sebagaimana adanya. 

Makanan tradisional tidak bisa diteliti hanya dari suka atau tidak suka tetapi 

dibutuhkan penelitian lebih dalam untuk mencari tahu apa yang membuat 

masyarakat Surabaya ini kurang minat terhadap makanan tradisional dan nilai dari 

sebuah makanan jika diteliti lebih dalam maka ada faktor lainnya yang 

memengaruhi seorang manusia untuk menilai yaitu melalui persepsi panca indra 
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meliputi penglihatan, pendengaran, perasa, peraba, dan penglihatan di mana panca 

indra ini membantu seseorang dalam menentukan rasa, aroma, warna, dan tekstur 

dari sebuah makanan, tetapi persepsi panca indra juga terhubung dengan rasa 

kesukaan dan jenis makanan (Farjanah, 2015:2). Di dalam indra penglihatan, 

makanan merupakan sistem perangsang seseorang yang sedang lapar. Melalui 

indra pendengaran, di dalam penelitiannya bersama Heston Blumenthal, membuat 

sebuah percobaan untuk mengetahui apakah pendengaran juga memengaruhi 

dalam pengalaman seseorang untuk mencoba suatu makanan dengan cara ketika 

panelis pertama memakan tiram dengan mendengarkan suaradari pantai dan 

panelis yang satunya dengan suara peternakan, hasilnya menggunakan suara dari 

pantai lebih nikmat ketika makan tiram tersebut (Spence, 2010:723). 

Berdasarkan fenomena di atas, maka penelitian ini akan difokuskan pada 

persepsi anak muda pada makanan tradisional semanggi. 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 dilakukan oleh Adiasih dan Brahmana (2015:125) tentang 

Persepsi Terhadap Makanan Tradisional Jawa Timur Studi Awal Terhadap 

Mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta Di Surabaya, penelitian ini 

meyatakan bahwa makanan tradisional masih belum memiliki daya tarik 

yang besar bagi mahasiswa dan tidak sebagus makanan modern. 

Mahasiswa dalam penelitian ini juga mahasiswa tidak dapat membedakan 

mana makanan tradisional yang dipengaruhi minimnya pengetahuan dan 
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informasi tentang makanan tradisional. Meskipun makanan tradisional 

ditawarkan di restoran yang unik dengan suasana yang baik dan visual 

yang bagus, narasumber tidak berpikir cukup bagi narasumber untuk 

memilih makanan tradisional dari pada makanan modern. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Farjanah (2015) tentang Consumer’s 

Sensory Perception of Food Attributes: A Survey On Flavor, penelitian ini 

mengatakan bahwa persepsi sensorik konsumen terhadap atribut makanan 

memainkan peran penting dalam preferensi makanan. Dan juga respon 

sensorik seseorang terhadap rasa, warna, dan tekstur makanan merupakan 

penentu pilihan makanan individu. Data dikumpulkan melalui wawancara 

tatap muka dari responden menggunakan kuesioner terstruktur pretested. 

Metode sampling non-probabilitas digunakan untu ksurvei. Di antara 400 

responden, 200 adalah laki-laki dan sisanya 200 adalah perempuan dengan 

mayoritas sebagai mahasiswa 40 persen. Mayoritas responden 85,3 persen 

lebih suka atribut makanan “rasa buah” dalam memilih makanan 

responden untuk dikonsumsi. Responden memperlakukan makanan pilihan 

responden padaa tribute flavoral sebagai kasar untuk makan siang atau 

makan malam dan biasanya memakannya sebagai camilan. Sekitar 

seperempat dari responden memiliki tingkat persepsi sensorik yang lebih 

tinggi dan kemampuan preferensi makanan. Namun, dalam kombinasi 

dengan atribut makanan lain seperti warna dan tekstur, asosiasi ini perlu 

diselidiki lebih lanjut. 
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1.2  Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka rumusan masalah 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana cara melestarikan makanan tradisional semanggi Surabaya? 

2. Bagaimana persepsi eksternal dan persepsi panca indra masyarakat 

Surabaya terhadap makanan tradisional semanggi? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan yang ingin dibuktikan 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui cara melestarikan makanan tradisional semanggi 

Surabaya. 

2. Untuk mengetahui persepsi panca indra masyarakat Surabaya terhadap 

makanan tradisional semanggi. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

Penelitian ini akan berguna bagi peneliti saat ingin mengembangkan 

makanan tradisional dengan cara ketika mengetahui hasil dari penelitian tersebut 

akan digunakan untuk meningkatkan karakteristik komposisi positif dari makanan 

tradisional tanpa menghilangkan jati diri. Selain itu mampu menambah 

pengetahuan peneliti tentang karakteristik pemilihan persepsi eksternal dan panca 

indra seseorang dalam memilih makanan. 
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2. Bagi Universitas 

Digunakan sebagai pembelajaran mahasiswa untuk mengetahui 

karakteristik persepsi eksternal dan panca indra terhadap makanan tradisional 

sehingga mampu merangsang persepsi eksternal dan panca indra tersebut dan 

membuat konsumen menikmati makanan tradisional. Bisa juga menjadi 

pembanding jika ada penelitian lebih lanjut tentang makanan, persepsi eksternal 

dan panca indra. 

 

3. Bagi Objek Penelitian 

Memajukan makanan tradisional yang berada di kota Surabaya sehingga 

masyarakat Surabaya tidak kehilangan jati diri dalam makanan tradisional dan jika 

ada penelitian lebih lanjut maka mampu menaikkan nilai dari makanan tradisional 

tersebut. 

 


