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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

 

1.1   Konteks Penelitian 

Generasi Z adalah generasi yang lahir dalam rentang tahun 1995 sampai 

dengan tahun 2010. Generasi Z merupakan generasi peralihan Generasi Y dengan 

teknologi yang semakin berkembang (Sa’diya, 2017:188). Generasi Z mampu 

mengaplikasikan semua kegiatan dalam satu waktu seperti menjalankan social 

media menggunakan ponsel, browsing, dan mendengarkan lagu. Apapun yang 

dilakukan paling banyak berhubungan dengan dunia maya. Generasi ini sudah 

mengenal teknologi dan akrab dengan gadget canggih terhitung sejak masa 

kecilnya (Putra, 2017:30). 

Pengaruh era globalisasi yang didukung kehebatan teknologi informasi 

semakin dominan mempengaruhi kehidupan dan menyentuh bidang sosial, 

budaya, ekonomi, bisnis, dan segala aspek kehidupan seperti lunturnya adat 

tradisional, terutama di kota-kota besar. Banyak kalangan yang kemudian 

melupakan budaya yang memiliki nilai-nilai luhur yang semestinya dilestarikan 

(Tinambunan, 2013:2). Menurut Simanjuntak (2018) bahwa kemajuan zaman 

yang modern menyebabkan waktu berkumpul bersama keluarga pun berkurang. 

Begitu juga yang terjadi pada masyarakat suku Batak terutama pada generasi Z 

yang kurang mengetahui budaya sendiri karena selama ini adat istiadat tersebut 
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diturunkan kepada penerusnya hanya melalui mulut ke mulut (Claudia dan Tavip, 

2018). 

Batak merupakan salah satu suku yang ada di Indonesia yang sebagian 

besar bermukim di daerah Sumatra Utara. Suku yang dikategorikan sebagai Batak 

yaitu Batak Toba, Batak Karo, Batak Simalungun, Batak Angkola dan Batak 

Mandailing. Kategorisasi tersebut dibagi berdasarkan nama daerah asalnya 

(Sumbayak, 2018:3). Kebiasaan masyarakat suku Batak adalah selalu mencari dan 

bergabung dengan sesama suku Batak agar dapat saling tolong menolong dan 

menjaga keutuhan budaya. Budaya adalah pola hidup yang menyeluruh, dimiliki 

oleh sekelompok orang yang diwariskan secara turun temurun dan tidak 

terpisahkan dalam diri manusia. Nilai budaya merupakan sesuatu yang penting 

karena dijadikan sebagai perangkat keyakinan yang mempengaruhi sikap dan 

perilaku seseorang atau kelompok dalam berkehidupan masyarakat 

(Hindaryatiningsih, 2016:108). 

Menurut Tinambunan (2013:6) Batak memiliki istilah “maradat” yang 

artinya memiliki adat istiadat. Adat sebagai kekerabatan yang mengatur dengan 

kokoh dalam hubungan dan kehidupan seperti bentuk pergaulan atau hubungan 

sosial, tata cara penguburan orang yang meninggal, mengurus penikahan, dan 

mengatur gondang (pesta) yang masih dipelihara dan dihormati sampai sekarang. 

Orang Batak juga mempunyai tradisi martonggo (berdoa) dalam setiap memulai 

dan mengakhiri suatu acara adat yang dapat memberikan kenyamanan dan 

kebaikan bagi orang Batak dalam suatu acara atau pesta yang akan dilaksanakan. 
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Dalam acara-acara penting orang Batak tidak melupakan kuliner 

tradisionalnya. Kuliner tradisional yang ada di setiap daerah sangat unik dan 

menarik untuk dikembangkan tetapi dilihat dari kenyataannya tidak ada yang 

melestarikan dan mengembangkannya (Batubara, 2015:3). Makanan tradisional 

Batak memiliki makna dan nilai yang dijadikan sebagai pedoman dan harapan 

bagi masyarakat yang menggunakannya, contohnya ikan mas arsik yang menjadi 

simbol berkat kehidupan, keluarga yang menerima ikan diharapkan dapat berjalan 

sejajar atau beriringan menuju arah dan tujuan yang sama. Setiap makanan 

tradisional yang disajikan mulai dari kelahiran, menikah, hingga meninggal 

mempunyai makna khusus (Sumbayak, 2018:3). Pengaruh dari globalisasi selain 

membawa dampak positif, juga membawa dampak negatif yaitu masyarakat 

mengalami pola pikir dan perilaku yang berimbas kepada tercabutnya mereka dari 

akar budaya yang membentuknya (Hindaryatiningsih, 2016:108-109).  

Indonesia merupakan Negara yang memiliki banyak suku, letak geografis 

yang strategis membuat Negara ini kaya akan hasil alam, terutama dari bahan 

makanan (Nitisuari dan Wardono, 2013). Bahan makanan khas yang dimiliki oleh 

orang Batak bernama andaliman. Menurut Parhusip dalam Asbur (2018) 

mengatakan bahwa:  

Andaliman (Zanthoxylum acanthopedium DC) merupakan jenis tanaman 

rempah yang sering digunakan sebagai bumbu pada beberapa masakan 

khas Sumatera Utara, khususnya masyarakat Tapanuli. Andaliman telah 

lama dipergunakan oleh suku batak sebagai bumbu campuran masakan 

untuk berbagai jenis makanan, seperti ikan mas arsik (masakan gulai ikan 

mas tanpa santan), natinombur (ikan yang dipanggang dengan bumbu 

sambal andaliman), dan saksang (daging yang dimasak dengan bumbu 

rempah andaliman). Bumbu andaliman memberikan citarasa pedas khas 

pada makanan yang dapat membangkitkan selera makan dan 

memperpanjang umur simpan produk pangan tersebut.  
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Kuliner lokal khas daerah-daerah di Indonesia sudah ada sejak lama dan 

bertahan hingga saat ini, sehingga sangat dihargai sebagai warisan budaya. Resep 

yang diturunkan juga sudah dari generasi ke generasi, bahkan cara masaknya 

masih melestarikan cara lama. Walaupun ada modifikasi atau variasi, penggunaan 

bahan utama dan prosedur memasaknya tidak berubah (Tyas, 2017:3). 

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             : Kuliner Dayok Binatur dalam Adat Istiadat Batak  Simalungun di      

Kabupaten Simalungun 
Ditulis Oleh  : Sumbayak, B.W. 

Publikasi       : 2018 

Persamaan Perbedaan 

1. Menggunakan metode penelitian 
kualitatif. 

2. Menggunakan  teknik 

wawancara. 

1. Menggunakan subjek penelitian 
yang digunakan adalah empat orang  

di daerah Pematang Raya. 

2 Judul             : Pelestarian Rawon Nguling Sebagai Nilai Tambah pada 
Pengembangan Wisata Kuliner Tradisional Indonesia 

Ditulis Oleh  : Ayuningsih, S. F. 

Publikasi      : 2017 

Persamaan Perbedaan 

1. Menggunakan kata kunci 

pelestarian kuliner tradisional. 

2. Menggunakan teknik wawancara 

1. Menggunakan  metode kuantitatif. 

2. Objek penelitian yang digunakan 

adalah rawon nguling. 

3 Judul               : Strategi Pengembangan Makanan Tradisional Berbasis Teknologi 

Informasi Sebagai Upaya Pelestarian Kuliner Bali 

Ditulis Oleh  : Marsiti, C. I. R., Suriani, N. M., dan Sukerti, N. W. 

Publikasi      : 2017 

Persamaan Perbedaan 

 1. Menggunakan metode penelitian 

kualitatif. 

1. Menggunakan teknik pengumpul 

data dengan survei. 

Sumber: Data Diolah (2019) 
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1.2  Rumusan Masalah  

 Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka rumusan masalah  

adalah sebagai berikut: 

1. Apa makna budaya Batak bagi Generasi Z?  

2. Apa makna kuliner tradisional Batak bagi Generasi Z? 

3. Bagaimana pemahaman kesadaran Generasi Z dalam upaya pelestarian 

budaya Batak? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan yang ingin dibuktikan 

dalam penelitian ini adalah:  

1. Untuk mengetahui makna budaya Batak bagi Generasi Z. 

2. Untuk mengetahui makna kuliner tradisional Batak bagi Generasi Z. 

3. Untuk mengetahui pemahaman kesadaran Generasi Z dalam upaya 

pelestarian budaya Batak. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

Meningkatkan wawasan tentang budaya dan kuliner tradisional suku 

Batak. 
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2. Bagi Universitas 

Menambah referensi bagi yang akan melakukan penelitian sejenis di 

Universitas Ciputra dan sebagai media pembelajaran kepada pembaca 

tentang budaya dan kuliner Batak.  

3. Bagi Objek Penelitian 

Memperkenalkan budaya dan kuliner tradisional pada suku Batak agar 

dikenal banyak orang. 
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