
 
 

 
 

1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Salah satu negara Asia Timur yaitu Jepang memiliki kebudayaan 

yang sangat kental yang menjadikan negara tersebut sebagai incaran 

pariwisata para wisatawan. Selain sebagai negara yang kaya akan destinasi 

pariwisata, negeri sakura ini juga memiliki beragam jenis makanan yang 

unik dengan citra rasa yang lezat. Ada beberapa jenis makanan khas 

Jepang yang populer diantaranya adalah ramen, onigiri, sashimi, udon, dan 

sushi. 

Menu utama yang menjadi favorit masyarakat Indonesia atau ciri 

khas utama makanan Jepang adalah Sushi. Sushi merupakan nasi cuka 

dengan isi atau topping ikan mentah, kerang, sayuran, atau telur- telur. 

Sushi dimakan sebagai camilan, makanan pembuka, atau hidangan 

utama dan datang dalam berbagai bentuk, dari mangkuk nasi yang 

disebarkan dengan ikan dan sayuran hingga sushi yang digulung, ditekan, 

dan dibentuk dengan tangan (Kimiko Barber & Hiroki Takemura, 2017).  

  Japan Ministry of Foreign Affairs dalam website resminya 

menyatakan bahwa makanan Jepang itu memiliki sentral yaitu nasi, setelah 

teknik menanam padi diperkenalkan kepada Jepang pada sekitar 2000 

tahun yang lalu. Pada masa Edo (Tahun 1600 - 1868) diakui sebagai masa 

paling penting dan yang menentukan identitas makanan Jepang. Pada abad 
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ke - 15, teknik pengolahan makanan dengan fermentasi mengenalkan jenis 

makanan shoyu, miso, tofu, dan produk kedelai lainnya yang sampai 

sekarang nasi menjadi salah satu bahan makanan yang penting untuk 

masakan Jepang. Abad ke - 16 Jepang mulai menerima pengaruh dari 

negara luar dan terjadi perubahan dalam industri makanan. Makanan luar 

yang diterima oleh Jepang selalu melalui pertimbangan cocok atau 

tidaknya disantap bersama nasi (Izumi, 2017).  

Salah satu makanan ciri khas Jepang adalah sushi. Sushi itu sendiri 

awalnya berasal dari negara China yang memiliki arti yaitu sebuah cara 

pengawetan ikan dengan cara membungkus ikan dalam nasi garam dan 

cuka. Dalam bahasa Jepang, sushi memiliki arti panjang umur dan 

kesuksesan jabatan (CNN, 2013).  Orang Jepang percaya bahwa makanan 

harus memuaskan semua indera, yang dimana makanan selalu disiapkan 

dengan hati - hati dan disajikan dengan indah. Berbagai jenis sayuran dan 

makanan laut musiman juga dapat digunakan dalam pembuatan sushi juga. 

Jepang mulai memperkenalkan jenis makanannya yaitu sushi 

kepada masyarakat Indonesia pertama kali melalui mantan prajurit yaitu 

Kikuchi Surutake. Pada tahun 1957 Kikuchi Surutake ini mendirikan 

restoran Indonesia pertamanya di Jepang di kawasan mewah Roppongi, 

bernama Bengawan Solo. Pada tahun 1969, usai perang Pasific ia jatuh 

cinta kepada Indonesia dan memutuskan untuk menikah dan menetap di 

Indonesia. Ia dan juga istrinya merintis sebuah restoran Jepang pertama di 

Indonesia di kawasan Cikini, Jakarta bernama Kikugawa. Kikugawa 

sendiri diambil dari gabungan namanya dengan inspirasi lagu Indonesia 
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kesukaannya yaitu Bengawan Solo yang memiliki arti sungai yang dalam 

bahasa Jepangnya adalah ‘gawa’ (CNN, 2013). 

Konsep yang sederhana dipilih oleh restoran Kikugawa dengan 

tidak ada tatami atau tempat duduk yang beralas tikar Jepang, restoran ini 

juga lebih memilih konsep ala Indonesia di masa lalu yaitu meja kayu dan 

kursi bambu yang memakai bantal berwarna merah. Nuansa restoran ini 

nyaman dan cenderung tenang, hal ini dikarenakan agar para pelanggan 

dapat menikmati dan meresapi makanan yang telah mereka pilih. Konsep 

ini sangat berbeda dengan restoran di Jakarta yang cenderung ramai 

dengan suara percakapan yang keras. Menu yang dipilih oleh Kikugawa 

ini sangat sederhana hanya dengan bermodalkan lembaran karton 

berwarna merah yang dilaminating dan dijilid spiral tidak seperti restoran 

Jepang lainnya yang dimana memiliki buku menu yang sangat tebal (CNN, 

2013).  

  Berdasarkan hasil penelusuran Tim Penulis yang diambil dari 

beberapa sumber dan referensi, terlihat bahwa tidak semudah itu mencari 

buku atau informasi yang membahas mengenai sushi. Selain itu Tim 

Penulis sudah melakukan wawancara kepada salah satu staf restoran sushi 

pertama di Jakarta. Restoran tersebut terletak di daerah kawasan Blok M, 

Jakarta Selatan yang dimana staf tersebut mengungkapkan bahwa 

pengetahuan orang Indonesia mengenai sushi itu sangat kurang. Maka dari 

itu Tim Penulis menyimpulkan bahwa pengetahuan dan informasi 

mengenai sushi di Indonesia cenderung kurang, sehingga mengakibatkan 

para konsumen sushi banyak yang tidak tau dengan jelas perbedaan 
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diantara jenis sushi yang ada. Misalnya konsumen tidak bisa membedakan 

antara maki sushi, nigiri sushi, chirashi sushi, gunkan sushi, dan inari 

sushi. Maka dari itu buku yang berjudul “Pengetahuan Dasar Sushi” dibuat 

agar para konsumen sushi dan juga masyarakat Indonesia dapat 

mengetahui lebih jelas lagi mengenai jenis dan ragam sushi yang ada. 

Selain mengetahui jenis - jenis sushi, ada juga etika - etika yang benar 

dalam memakan sushi.  

B. Tujuan Pembuatan Rancangan Buku 

Dalam pembuatan buku yang berjual “Pengetahuan Dasar 

Sushi” memiliki tujuan yaitu:  

1. Memberi pengetahuan mengenai makanan sushi mulai dari sejarah 

awal sushi, menyebutkan alat dan bahan saja yang dibutuhkan 

dalam proses pembuatan sushi, dan yang terakhir adalah 

menjelaskan jenis - jenis sushi yang terdiri dari maki sushi, nigiri 

sushi, chirashi sushi, gunkan sushi, inari sushi.  

2. Memberikan edukasi mengenai etika dalam hal menyantap sushi. 

Ada berbagai macam etika menurut adat istiadat Jepang dalam 

menyantap sushi. Maka dari itu dalam hal ini penulis 

mengumpulkan informasi - informasi dari berbagai macam sumber 

dan diringkas agar para pembaca dapat lebih memahami mengenai 

etika dalam menyantap sushi. 

 


