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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Indonesia merupakan negara yang kaya akan seni, adat istiadat dan budaya. 

Selain kekayaan seni, adat istiadat dan budaya, Indonesia memiliki keaneka 

ragaman kuliner lokal sebagai salah satu daya tarik wisata, kuliner lokal juga 

merupakan aspek yang tidak bisa dilupakan sebagai ciri khas Indonesia dengan 

segala cita rasa , aroma, tampulan dan metode pengolahannya. 

Menurut BPS tahun 2019, Banten menjadi salah satu daerah tujuan 

pariwisata di Indonesia, Banten adalah kota yang berada di Provinsi pecahan dari 

Jawa Barat yang juga merupakan salah satu Provinsi muda yang sedang 

berkembang, dimana sektor pariwisata mempunyai peranan yang cukup signifikan 

sebagai sumber APBD dan kegiatan perekonomian setempat. Berdasarkan data 

PDRB tahun 2005, sektor ekonomi Banten mayoritas dihasilkan dari sektor 

industri pengolahan (49,75%), kemudian juga sektor perdagangan, hotel, dan 

restoran (17,13%), transportasi dan komunikasi (8,58%), serta pertanian yang 

hanya mencapai 8,53%. Tetapi jika ditinjau dari aspek penyerapan sumber daya 

manusia, ada sekitar 23,11% serapan tenaga kerja untuk sektor industri, yang 

dilanjutkan oleh sektor pertanian sebesar (21,14%), perdagangan (20,84%) dan 

transportasi/komunikasi yang menunjukkan pencapaian sebesar 9,50%.  
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Banten adalah provinsi di Jawa Barat yang mempunyai penduduk dalam 

jumlah yang cukup besar seperti dicantumkan dalam data terlampir: 

TABEL 1 

10 Provinsi Dengan Tingkat Kependudukan Terbanyak Se-Indonesia 

 

No. Nama Provinsi 
Jumlah Penduduk 

(juta jiwa) 

1. Jawa Barat 48 

2. Jawa Timur 39 

3. Jawa Tengah 34 

4. Sumatra Utara 14 

5. Banten 12 

6. DKI Jakarta 10 

7. Sulawesi Selatan 8,6 

8. Lampung 8,28 

9. Sumatra Selatan 8,26 

10. Riau 6,6 

Sumber: Artikel IDN Times (2019) 

Dari tabel 1 diatas bisa diketahui bahwa Banten memiliki tingkat kepadatan 

penduduk sebanyak 12 juta jiwa dan berada di tingkat ke-5 diantara 10 provinsi 

lainnya, hal ini berkaitan dengan pengembangan wisata di Provinsi Banten serta 

mendukung Provinsi Banten untuk mengembangkan wisata kuliner (terutama di 

Kota Serang). 
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Banten memiliki 8 kabupaten / kota (4 kabupaten dan 4 kota), antara lain: 

TABEL 2 

Pembagian Wilayah Provinsi Banten 

 

No. 

Kabupaten / 

Kota 

Luas 

Wilayah 

(km2) 

Jumlah 

Penduduk 

Kecamatan Logo Peta Zonasi 

1. 

Kabupaten 

Lebak 

3.426,56 1.222.258 28 

 

 

2. 

Kabupaten 

Pandeglang 

2.746,89 1.175.148 35 

 

 

3. 

Kabupaten 

Serang 

1.734,28 1.435.003 29 

 

 

4. 

Kabupaten 

Tangerang 

1.011,86 2.619.803 29 

 

 

5. 

Kota 

Cilegon 

175,50 404.426 8 
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TABEL 2 - Lanjutan 

Pembagian Wilayah Provinsi Banten 

 

No. 

Kabupaten / 

Kota 

Luas 

Wilayah 

(km2) 

Jumlah 

Penduduk 

Kecamatan Logo Peta Zonasi 

6. Kota Serang 266,71 630.320 6 

 

 

7. 

Kota 

Tangerang 

153,93 1.651.428 13 

 

 

8. 

Kota 

Tangerang 

Selatan 

147,19 1.244.204 7 

 

 

 Sumber: BPS (2020) 

 

Dari 8 Kota/Kabupaten tersebut, Kota Serang dipilih menjadi fokus dari 

penelitian yang dilaksanakan ini. Serang merupakan satu daerah yang terdapat di 

Provinsi Banten bersebelahan dengan wilayah-wilayah lain di Banten. Serang 

mengalami pengembangan wilayah pada pertengahan tahun 2007, yang kemudian 

membagi daerah itu kedalam dua wilayah administratif, yaitu Kabupaten Serang 

dan Kota Serang. Kota Serang dengan luas wilayah sekitar 630.320 km² mencakup 
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wilayah dataran rendah dan pegunungan. Serang memiliki potensi wisata yang 

beragam, seperti peninggalan sejarah pada setiap wisata alam, wisata budaya serta 

wisata kulinernya. 

Sektor Pariwisata khususnya bidang wisata kuliner lokal dapat dijadikan 

pilihan instrumen untuk meningkatkan ekonomi penduduk Provinsi Banten. 

Kesuksesan pengembangan pariwisata menghasilkan peningkatkan masuknya 

devisa untuk negara dan mendongkrak peningkatan mata uang rupiah selain itu 

juga menciptakan kegiatan ekonomi lanjutan seperti pengembangan hotel serta 

restoran sehingga mampu menciptakan lapangan kerja, peningkatan daya beli baru 

dan pemakaian jasa transportasi. 

Wisata kuliner merupakan suatu perjalanan wisata untuk menemukan tempat 

baru yang berhubungan dengan kegiatan memasak atau tempat makanan minuman 

serta melihat proses dan pertumbuhan kuliner di lokasi terkait. Wisata kuliner 

sangat terkait pada aspek makanan dan minuman. 

Menurut Bessiere (2015), makanan adalah: 

“Food is part of a physiological, psycho-sensorial, social and 

symbolic environment. It has, in addition to hygienic and nutritional 

values, psycho-sensorial and symbolic characteristics. This food 

symbolism appears in various guises”: 

- “Food as a symbol: some foodstuffs are the basis of fantasy 

and concentrate symbolic virtues (bread, wine, cereals, the 

dark blood in game for hunters).” 
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- “Food as a sign of communion: food shared and eaten with 

others, is a fundamental social link (for example, business 

meals, family celebrations, daily meals). Food sums up and 

transmits a situation, it is information and meaning. A true 

sign, that is the functional unit of a communication structure”. 

- “Food as a class marker: champagne, caviar, whisky, wine for 

everyday consumption, or tripes, are markers, distinctive 

signs, allowing the various social actors to identify one 

another and mark their lifestyles”.  

- “Food as an emblem: this is the case with culinary heritage of 

a given geographical area or community; a kind of a banner 

beneath which the inhabitants of a given area recognize 

themselves.” 

Sedangkan menurut J.Stone et all (2017), makanan dan minuman adalah: 

“Food and beverage activities, as part of the local culture, should be 

a key component of a destination management strategy.” 

Kesimpulan yang dapat dibuat berdasarkan pengertian-pengertian diatas yaitu 

bahwa makanan merupakan suatu elemen penting dalam proses pariwisata, bagian dari 

sebuah budaya lokal sekaligus sebagai kebutuhan pokok seseorang.  
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Banten memiliki banyak kuliner lokal yang dapat dikembangkan yang 

kemudian dijadikan sebagai bagian dari atraksi wisata, seperti contoh: Sate Bandeng, 

Rabeg Banten, Nasi Sumsum, Soto Khas Banten serta Emping Menes.  

Kuliner lokal merupakan elemen penting dalam sebuah perjalanan wisata, 

dalam hal ini, Heritage atau Keaslian merupakan bagian dari kuliner lokal. Gambar di 

bawah ini menunjukan bahwa Heritage (keaslian) merupakan unsur yang tidak dapat 

dihilangkan diantara tradisional dan modern. 

 

GAMBAR 1 

The Interplay Between Tradition and Moderity in the Construction of Heritage 

 

Sumber: Bessière (2015) 

Konsep warisan keaslian atau eksistensi yang terkait dengan pembentukan 

eksistensi sebuah makanan merupakan hal yang penting dalam hal penyediaan produk 

dan jasa. Untuk menjaga eksistensi makanan setempat ada beberapa hal yang bisa 

diimplemetnasikan termasuk mempertahankan mutu produk makanan semaksimal 

mungkin, product knowledge dan survey secara terus menerus. Berkaitan dengan bisnis 

makanan, maka faktor utama yang harus diperhatikan yaitu kualitas produk. Pemangku 

bisnis wajib memperhatikan kondisi dan kualitas produk yang akan dipasarkan kepada 
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konsumen agar berada dalam kondisi yang terbaik. Produk yang berkualitas buruk akan 

mengakibatkan pelanggan menjadi jera dan pindah untuk membeli produk dari pesaing. 

Diperlukan pengelolaan biaya yang baik agar keperluan biaya yang akan dikeluarkan 

untuk mempertahankan mutu produk bisa dikurangai. Setiap Sumber Daya Manusia 

(SDM) atau product knowledge juga harus ada pada diri karyawan. Artinya yaitu semua 

karyawan wajib mengetahui kelayakan jual dari produk, apakah berkualitas atau tidak. 

Apabila disertai dengan product knowledge yang cukup, maka kejadian yang bisa 

menurunkan kualitas produk bisa diantisipasi sesegera mungkin. Survei yang konsisten 

juga sangat diperlukan agar mutu produk yang dijual dan tren demand konsumen bisa 

dipertahankan. 

 

B. IDENTIFIKASI MASALAH 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, permasalahan yang dapat 

diidentifikasi sebagai berikut: 

1. Belum terdapat data yang mudah diakses mengenai kuliner Kota Serang. 

2. Belum adanya penggarapan dan penanganan yang serius terkait potensi 

kuliner yang ada untuk dijadikan sebagai wisata kuliner. 
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C. BATASAN MASALAH 

Untuk mengatasi berbagai kendala dalam penelitian termasuk waktu, biaya dan 

juga tenaga maka penelitian ini hanya akan membahas beberapa masalah sebagai 

berikut: 

1. Meneliti kuliner lokal Provinsi Banten, khususnya Kota Serang yang 

berpotensi menjadi wisata kuliner. 

2. Menyusun pengembangan untuk wisata kuliner Kota Serang yang 

berkelanjutan. 

 

 

D. RUMUSAN MASALAH 

Menurut identifikasi masalah dan juga batasan masalah yang telah 

disebutkan maka penelitian ini menentukan rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Apa saja variasi kuliner lokal khas Kota Serang, Banten yang dapat menjadi 

daya tarik wisata sebagai bagian dari wisata kuliner?  

2. Bagaimana potensi kuliner lokal Sate Bandeng Ibu Aliyah dilihat dari analisis 

SWOT? 

3. Bagaimanakah potensi kuliner lokal Sate Bandeng Ibu Aliyah ditinjau dari 

aspek Baur Pemasaran (8P)? 
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E. TUJUAN PENELITIAN 

Adapun tujuan penelitian sebagaimana ditetapkan berdasarkan rumusan masalah 

yaitu: 

1. Mengidentifikasi jenis atau variasi kuliner lokal khas Kota Serang yang 

menjadi daya tarik wisata sebagai bagian dari wisata kuliner. 

2. Mengidentifikasi potensi kuliner lokal Sate Bandeng Ibu Aliyah dilihat dari 

analisis SWOT. 

3. Mengidentifikasi potensi kuliner lokal Sate Bandeng Ibu Aliyah ditinjau dari 

aspek Baur Pemasaran (8P). 

 

F. MANFAAT PENELITIAN 

Hasil penelitian ini dapat menghasilkan beberapa manfaat, yaitu: 

1. Kontribusi bagi Kota Serang 

Manfaat bagi Kota Serang adalah menghasilkan daftar identifikasi dan potensi 

kuliner Kota Serang sehingga dapat membantu Kota Serang dalam 

pengembangan wisata kuliner. 

 

2. Kontribusi Pengembangan Teori 

Manfaat bagi pengembangan teori yaitu mendukung hasil penelitian yang sudah 

ada sebelumnya. Penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi acuan untuk 

penelitian berikutnya yang sejenis di masa yang akan datang. Kontribusi 

Praktik dan Manajerial Penelitian yang dilakukan ini diharapkan bisa 
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memberikan gagasan atau wawasan baru untuk pelaku pariwisata terkait upaya 

meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Serang. 

 

3. Kontribusi Praktik dan Manajerial 

Manfaat praktis yaitu hasil dari penelitian ini bisa dijadikan acuan dilapangan 

atau juga dimanfaatkan sebagai referensi dalam meningkatkan mutu 

manajemen wisata kuliner lokal di Kota Serang yang sudah ada sehingga lebih 

bermanfaat. 

 

G. SISTEMATIKA PENULISAN 

BAB 1 PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang penelitian, identifikasi masalah, batasan 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

 

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tentang tinjauan pustaka penelitian, penelitian terdahulu yang 

relevan dengan penelitian ini, model penelitian, dan hipotesis penelitian. Tinjauan 

pustaka dalam bab ini adalah pembahasan mengenai hal-hal yang terkait dengan 

permasalahan yang akan ditelaah secara lebih mendalam. 
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BAB 3 METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang jenis penelitan yang akan dilakukan serta penjelasan 

mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Selain itu bab 

ini juga berisi mengenai gambaran umum obyek penelitian, variable operasional 

tahapan penelitian, populasi, sampel, metode pengumpulan data, dan metode 

analisis data. 

 

BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang hasil dari penelitian yang telah dilakukan serta berisi 

pembahasan terkait hasil penelitian tersebut. Pada bab ini terdapat variasi wisata 

kuliner lokal khas Kota Serang serta hasil analisa SWOT dan Baur Pemasaran (8P) 

kuliner Kota Serang. 

 

BAB 5 SIMPULAN, KETERBATASAN DAN IMPLIKASI 

Bab ini berisi tentang simpulan penelitian, keterbatasan penelitian, implikasi serta 

saran manajemen dan teoritis untuk penelitian di masa yang akan datang. 

 

 

 

 

 

 


