
BAB I 

PENDAHULUAN 

A.      Latar Belakang 

Setiap manusia memiliki kebutuhan-kebutuhan mendasar yang harus       

dipenuhi sebelum kebutuhan lainnya. Menurut Purwanto (2006, h. 28): 

Kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan tingkat pertama dan utama        
bagi mempertahankan hidup dan kehidupan manusia, misalnya kebutuhan        
akan makan, minum, pakaian, dan perumahan. Kebutuhan ini merupakan         
kebutuhan hidup manusia yang paling dasar, dan setiap manusia         
memerlukannya tanpa kecuali. Oleh karenanya, kebutuhan fisiologis harus        
dipenuhi terlebih dahulu sebelum kebutuhan lainnya dapat dipenuhi. 

  
Berdasarkan apa yang telah ditekankan oleh Purwanto (2006, h. 28),          

kebutuhan fisiologis adalah kebutuhan manusia yang paling mendasar;        

kebutuhan lain tidak dapat tercapai apabila kebutuhan fisiologis tidak         

dipenuhi lebih dahulu. 

Salah satu kebutuhan yang telah disebut oleh Purwanto adalah         

makanan. Defriaihsan (2017, h 1) mengutip Departemen Kesehatan        

Republik Indonesia (2003), yang mendefinisikan makanan sebagai: 

“Semua bahan dalam bentuk olahan yang dimakan manusia kecuali air dan           

obat-obatan.” 

Setiap manusia perlu makan untuk hidup, karena makanan        

merupakan sumber energi untuk beraktivitas. Kementerian Kesehatan RI        

(2017) menyatakan bahwa manusia perlu makanan untuk memenuhi        

kebutuhan nutrisi sehari-hari dan menjaga kesehatan tubuh, dan mereka         

menambahkan: 
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“Piring sajian sebaiknya diisi dengan asupan karbohidrat, protein, vitamin, dan          

mineral seimbang. Hal ini dikarenakan tidak ada satupun jenis makanan yang mengandung            

semua jenis zat gizi yang dibutuhkan tubuh.” 

Salah satu komponen makanan yang telah disebut oleh Kementerian         

Kesehatan RI adalah karbohidrat. Menurut Firani (2017, h. 1): 

“Sebagian besar makanan yang dikonsumsi oleh manusia sehari-hari terdiri atas          

karbohidrat, contohnya nasi, roti, kentang, dan lain sebagainya. Karbohidrat merupakan          

sumber energi yang utama selain lemak dan protein.” 

Devi (2010, h. 21) juga menambahkan bahwa karbohidrat        

merupakan 50-65% dari total energi yang dibutuhkan manusia dalam         

sehari-hari.Dalam hal ini, karbohidrat merupakan komponen makanan yang        

sangat vital untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari manusia. 

Nasi atau beras adalah salah satu contoh sumber karbohidrat untuk          

manusia. Menurut Marton (2014), nasi sudah dikenal dan dikonsumsi di          

seluruh dunia, contohnya, Amerika Serikat, Spanyol, Jepang, Cina, Inggris         

dsb. Menurut Virmani (2011) yang mengumpulkan beberapa resep berbahan         

dasar nasi dari seluruh dunia. 
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TABEL 1 
Jenis Resep Berbahan Dasar Nasi Dari Berbagai Negara Di Dunia 

No. Negara Makanan No. Negara Makanan 

1. Amerika 
Serikat 

Kalo-Lau-Aiia 
7. Indonesia 

Ketuput Liontong 

Texas Hash Nasi Tumpeng 

2. Bangladesh 

Bhuna Kichuri 

8. Jepang 

Oyakodon 

Firni Gonoku Gohan 

Patishapta Pitha Sushi Roll 

Poa Pitha Chirashi 

3. Brazil 
Arroz corn Feijao 

9. Jerman 

Rice 
Trautamanndorf 

Arroz con Leche Reisauflauf 

4. Cina 

Eight Treasure Rice 
Pudding 10. Meksiko 

Orchata 

Fried Rice Ecuadorian Rice 

5. India 

Kheer 

11. Mesir 

Orze Shara 

Deharodi Mahshy 

Dosai Orze Be Laban 

6. Inggris Kedgeree       

Sumber: Virmani (2011) 

Salah satu negara yang disebutkan di Tabel 1 adalah Jepang.          

Menurut pernyataan Virmani (2011, h. 1), negara Jepang dikenal dalam hal           

keunggulan kualitas nasi dan penanaman nasi. Ini dikarenakan nasi         

merupakan bagian yang signifikan di dalam budaya Jepang.  

Menurut Ministry of Foreign Affairs of Japan (2018, p. 1), nasi           

adalah pusat makanan khas Jepang. Virmani (2011, h. 26) juga          
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mendeskripsikan bahwa orang Jepang makan nasi tiga kali dalam sehari.          

Bahkan, menurut Ashkenazi & Jacob (2003, h. 30): 

"A full meal is defined as a meal with rice. Anything without rice, is, by definition,                

not a meal." 

Dengan kata lain, nasi sangat penting dalam budaya makan Jepang;          

makanan tanpa nasi tidak dapat disebut sebuah hidangan.  

Menurut data Badan Pusat Statistik (2015, h.32), Restauran Jepang         

menduduki posisi ke-4 dengan persentase 7.5% di DKI Jakarta dan salah           

satu restaurant yang ada adalah restaurant sushi. 

Virmani (2011, h. 26) juga menambahkan berbagai macam makanan         

dan minuman khas Jepang yang berbahan dasar nasi, salah satunya adalah           

chirashi. 

Kata “chirashi” berasal dari kata bahasa Jepang “chi-ra-su”, yang         

berarti “untuk menyebar” atau “untuk menghambur”. Zschock (2005, h.         

119) mendefinisikan chirashi sebagai jenis sushi yang menggunakan        

mangkok; terdapat sushi rice sebagai bahan utama dan dipadukan oleh          

berbagai macam bahan makanan segar. 

Akabori (2013) memberikan dua versi chirashi: chirashi dan bara         

chirashi. Dapat dibedakan berdasarkan dua bahan yaitu bara chirashi         

menyuguhi bahan utama yang matang sedangkan chirashi adalah makanan         

yang dengan bahan utama mentah. Lowry (2010, h. 34) juga menambahkan           

bahwa bara chirashi adalah varian chirashi dimana berbagai macam bahan          

makanan matang “dihamburkan” diatas semangkuk sushi rice. 
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Sejarah bara chirashi datang pada abad 16 sampai abad 18, era Edo,            

dimana bara chirashi adalah hidangan masyarakat untuk acara penting.         

Sekarang bara chirashi dikonsumsi oleh seluruh Jepang dan berbagai juru          

dunia menurut pendapat Akabori (2013). 

Seperti Jepang, nasi merupakan bagian utama dalam makanan        

sehari-hari masyarakat Indonesia. Virmani (2011, h. 24) mengatakan: 

“In Indonesia, no meal is complete without rice. Rice is served as a main dish, a                

side dish, or as an ingredient in snacks or desserts.” 

Ketika diterjemahkan, sebuah hidangan tidak lengkap jika tidak ada         

nasi. Yusuf & Toet (2012, h. 30) juga mendukung hal ini dengan            

menyatakan bahwa: 

“Barangkali “tidak makan kalau tidak kena nasi.” adalah prinsip hidup          

kebanyakan masyarakat Indonesia. Artinya kurang lebih begini, “kalau belum makan nasi           

rasanya belum makan”.” 

Dengan kata lain, sama seperti Jepang, nasi merupakan bagian yang          

sangat signifikan dalam budaya makan Indonesia.  

Makanan Indonesia tidak lepas dari bahan yang dihasilkan dari         

daerah setempat yang kemudian menjadi makanan tradisional Indonesia.        

Menurut Harmayani, Santoso, & Gardjito (2019, h.2), makanan tradisional         

adalah: 

“Makanan yang dibuat dari bahan yang dihasilkan di daerah setempat kemudian           

diolah dengan cara atau teknologi  yang dikuasai oleh masyarakat setempat.” 

Bessière (2017, h. 21-34) juga menambahkan bahwa makanan        

tradisional adalah simbol atau identitas kolektif suatu daerah atau suatu          
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kelompok masyarakat karena keberadaannya sebagai warisan budaya.       

Setiap daerah di Indonesia memiliki cita rasa dalam hal kuliner seperti           

Padang yang dikenal dengan rendangnya. Menurut Badan Pusat Statistik         

(2015, h.17) juga menyatakan bahwa masyarakat Indonesia mendominasi        

hidangan utama dengan rata-rata 54,55% dari rumah maupun restaurant. hal          

ini juga mengembangkan sebuah keunggulan yang khas yaitu cita rasa          

khusus dan sudah terbiasa pada pengecap rasa bagi masyarakat Indonesia, 

Cita rasa merupakan salah satu faktor dalam menentukan rasa suatu          

makanan. Cita rasa berasal dari gabungan kata Latin yaitu ‘tangere’ dan           

‘gustare’ yang berarti menyentuh atau merasakan. tanpa adanya cita rasa          

maka makanan tidak memiliki keistimewaan yang disebut ‘khas’. 

Indonesia memiliki banyak makanan khas yang dapat dipadukan        

dengan hidangan lain. Perkembangan masakan saat ini dipadukan dengan         

masakan lain dengan istilah sebutan fusion food. Culinary fusion         

didefinisikan oleh Farbacher (ahli makanan fusion dari Pittsburgh, Amerika         

Serikat) dari artikel The Jakarta Post (2014) menjadi tiga kategori: 

1. Mengkombinasikan satu jenis makanan yang berasal dari satu negara         

dengan gaya penyajian dari negara lain. 

2. Mengkombinasikan dua jenis masakan dari dua negara dengan cita rasa          

budaya  yang berbeda untuk menghasilkan menu baru 

3. Mengkombinasikan makanan dari dua negara yang berbeda dalam satu         

sajian secara bersamaan. 
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Bara chirashi adalah makanan khas Jepang yang belum terkenal di          

kalangan masyarakat. Lowry (2010, h. 30) pun juga menyatakan bahwa          

chirashi adalah tipe sushi yang cukup tidak dikenal di kalangan sushi: 

“Perhaps because of this ordinary foundation, or maybe because chirashi sushi           

evolved outside the capital city and is thus more of a dish of the bourgeois countryside, it                 

has a pedestrian standing in the world of sushi.” 

Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk membuat buku resep mengenai          

teknik pembuatan bara chirashi menggunakan makanan Indonesia       

dikarenakan cita rasa masyarakat Indonesia sesuai dengan makanan        

nusantara . Buku resep yang akan ditulis berjudul “Buku Resep Bara           

Chirashi dengan Cita Rasa Makanan Indonesia”. Buku resep ini         

menggunakan kategori ketiga dari fusion food yaitu mengkombinasikan cita         

rasa antara makanan khas Jepang (bara chirashi) dengan makanan bercita          

rasa khas Indonesia kedalam satu sajian secara bersamaan. 

Penulis juga ingin memberikan wawasan tentang bara chirashi untuk         

masyarakat Indonesia, dengan memberikan deskripsi kesamaan hidangan       

antara Jepang dan Indonesia dalam nasi, dan menggabungkan makanan khas          

Indonesia. 

B. Batasan Masalah 

Adapun latar belakang dan masalah-masalah diatas maka penulis        

membatasi masalah untuk menghindari bias atau penyimpangan terhadap        

pokok masalah agar penelitian sejalan dengan tujuan dan hasil yang ingin           

dicapai. Selain itu penulis membatasi masalah yaitu menentukan hasil uji          
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coba resep kreasi chirashi dengan makanan khas Indonesia yang disukai          

oleh masyarakat dalam segi kesukaan dan kualitas. Buku berjudul “Buku          

Resep Bara Chirashi Dengan Cita Rasa Makanan Khas Indonesia”.         

Kemudian siap dipublikasikan  dalam book launching seminar. 

C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan dengan latar belakang dan batas masalah pada tugas         

akhir dengan judul “Buku Resep Bara Chirashi Dengan Cita Rasa Khas           

Indonesia”, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Apakah bara chirashi dapat dipadukan dengan 15 resep makanan         

Indonesia untuk menghasilkan bara chirashi dengan citra rasa makanan         

khas Indonesia? 

2. Bagaimana kelayakan dan kualitas produk bara chirashi dengan cita rasa          

khas Indonesia melalui uji mutu hedonik sehingga layak dipublikasikan         

dalam buku resep? 

3. Bagaimana tingkat kesukaan masyarakat terhadap produk bara chirashi        

dengan cita rasa makanan khas Indonesia melalui uji hedonik sehingga          

layak dipublikasikan dalam buku resep? 

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengembangkan dan menyebarluaskan pengetahuan bara chirashi       

dipadukan dengan makanan Indonesia untuk menghasilkan cita rasa khas         

Indonesia. 
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2. Mendapatkan kelayakan dan kualitas produk variasi bara chirashi        

dengan cita rasa khas Indonesia melalui uji mutu hedonik sehingga layak           

dipublikasikan dalam buku resep. 

3. Mendapatkan data tingkat kesukaan masyarakat terhadap produk resep        

bara chirashi dengan cita rasa makanan khas Indonesia melalui uji          

hedonik sehingga layak dipublikasikan dalam buku resep. 

E. Relevansi 

Hasil tugas akhir dengan judul “Buku Resep Bara Chirashi Dengan          

Cita Rasa Khas Indonesia” dengan cita rasa khas Indonesia menjadi manfaat           

bagi: 

1. Masyarakat 

Penelitian uji coba diharapkan dapat menambah wawasan tentang        

pengolahan makanan bara chirashi yang dipadukan masakan cita rasa         

khas Indonesia. 

2. Akademisi 

Penelitian uji coba dapat menjadi referensi untuk studi lanjut         

mengenai masakan fusion food antara chirashi dengan makanan khas         

Indonesia. 

3. Penulis 

Penelitian ini diharapkan agar dapat membantu penulis       

mendapatkan teori dan praktik yang telah diperoleh saat mas         

pembelajaran dan menambah ilmu tentang chirashi dan makanan        

Indonesia. 
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F. Sistematika Penelitian 

1. BAB I/PENDAHULUAN 

Bab ini berisi uraian latar belakang masalah yang mendasari         

pentingnya diadakan penelitian, Batasan masalah, rumusan masalah,       

tujuan penelitian, manfaat penelitian bagi industri perhotelan, akademisi        

dan penulis serta sistematika penulisan. 

2. BAB II/ TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi paparan teoritis yang mendeskripsikan pengertian,        

jenis-jenis dan prinsip dasar, membahas tentang hasil penelitian        

sebelumnya, perumusan hipotesis dan kerangka konseptual. 

3. BAB III/ METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi gambaran umum objek penelitian, rancangan        

penelitian, metode penentuan sampel, instrumen pengumpulan data,       

pengukuran variabel dan metode analisis data. 

4. BAB IV/ HASIL ANALISA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi hasil dan pembahasan dari penelitian yang sudah          

dilakukan oleh tim peneliti. 

5. BAB V/KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi simpulan dan saran dari hasil penelitian yang sudah           

dilakukan oleh tim sendiri.  

 

10 


