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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri atas beribu – ribu 

pulau. Masing – masing pulaunya memiliki daya tarik sendiri yang disebabkan 

pemandangan alamnya yang eksotik termasuk flora dan fauna juga karena adat 

istiadat yang unik pada masing – masing pulau. Salah satu pulau yang terkenal di 

Indonesia adalah Pulau Bali (Suardani, 2017). Pulau Bali merupakan salah satu 

pulau kecil yang berada dikawasan perairan Indonesia yang diduga sangat besar 

memberikan dampak bagi dunia kepariwisataan di Indonesia. Daya tarik pulau 

bali yang mampu membedakannya dengan kawasan lain yang berada di Indonesia 

antara lain adalah keindahan alam, budaya, serta beragam kuliner yang khas di 

pulau bali (Mukarromah, 2019). 

Bali dikenal di mancanegara karena kearifan  lokal yang masih sangat 

terjaga sampai saat ini dan alam yang sangat indah. Salah satu hal yang masih 

dijaga sebagai warisan leluhur dan terkenal dipulau ini adalah tentang makanan 

tradisional. Kuliner tradisional Bali sebagai wisata kuliner yang berkaitan dengan 

makanan khas daerah Bali yang diartikan sebagai makanan yang diolah dan dibuat 

oleh masyarakat lokal Bali secara turun temurun menggunakan perpaduan bahan 

pangan dan bumbu (basa) yang memiliki rasa,aroma, tekstur, warna, dan 

penyajian yang spesifik yang tidak dimiliki oleh daerah lainnya (Putri, 2020). 
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Makanan tradisional merupakan wujud budaya yang berciri kedaerahan, 

spesifik, beraneka macam dan jenis yang mencerminkan potensi alam daerah 

masing-masing. Makanan tradisional berguna untuk mempertahankan hubungan 

antar manusia, simbol identitas suatu masyarakat tertentu, dan dapat pula dijual 

dan dipromosikan untuk menunjang pariwisata yang dapat mendukung 

pendapatan suatu daerah (Nurdinayanti, 2016). 

Makanan tradisional bukan hanya sekedar berfungsi untuk memenuhi 

kebutuhan fisik, akan tetapi juga berfungsi sebagai sumber gizi bagi tubuh yang 

mengandung unsur obat-obatan dan perawatan kecantikan yang sulit dijumpai 

pada makanan nasional lainnya. Oleh karena itu makanan tradisional dapat 

menjadi salah satu pusat pengalaman wisatawan yang juga merupakan identitas 

penting pada masyarakat era pascamodern (Velyniawati, Dewantari, & Suarjana, 

2015).  

Menurut Suter (1990) pangan tradisional Bali hasil survei tahun 1999 

berjumlah 528 jenis dengan rincian sebagai berikut: makanan dan lauk pauk 281 

jenis, camilan 174 jenis, dan minuman 73 jenis dalam kabupaten dan kota berbeda 

– beda (Suter, 2014).  

Seiring berkembangnya tuntutan wisatawan dan  semakin meningkatnya 

persaingan di antara daerah tujuan wisata, kebudayaan lokal menjadi salah satu 

kekuatan yang berharga sebagai produk dan aktifitas untuk menarik wisatawan. 

Dalam menunjang kegiatan  pariwisata tersebut berbagai fasillitas/sarana wisata, 

salah satunya adalah kebutuhan akan makanan atau minuman (Mayasari, 2017). 

Wisatawan akan menikmati suguhan dengan jenis olahan, jenis makanan, jenis 
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penghidangan dan jenis bumbu (basa) dan rasa yang sangat unik, sehingga dapat 

memberikan kepuasan terhadap rasa dan kebutuhan gastronomi mereka dan 

menjadi kenangan sehingga tujuan mereka ke-Bali bukan saja karena keindahan 

alam, namun juga karena kuliner tradisional yang mempesona dan beragam 

(Velyniawati, Dewantari, & Suarjana, 2015).  

Dengan banyaknya variasi menu makanan tradisional Bali yang ada dapat 

menjadikannya salah satu daya tarik wisatawan. Beragam restoran yang 

mengusung menu masakan khas Bali kini kian populer dan banyak dikunjungi 

oleh wisatawan baik wisatawan mancanegara maupun domestik. Menu makanan 

babi guling merupakan salah satu makanan tradisional Bali yang telah dikenal 

sejak lama di Bali. Babi guling merupakan bagian dari tradisi masyarakat Bali. 

Babi guling biasa disajikan dalam upacara-upacara adat di Bali yakni dengan cara 

dipanggang sambil diguling-gulingkan sampai matang. 

Saat ini, babi guling tidak hanya digemari oleh masyarakat Bali yang 

beragama Hindu saja, tetapi sudah banyak diminati oleh wisatawan. Hal ini 

menandakan bahwa makanan tradisinal Bali dengan bumbu khasnya menjadi 

bagian dari budaya Bali yang tidak ingin dilewatkan oleh wisatawan . Didukung 

dengan kekayaan resep nusantara, khususnya resep makanan khas Bali, kuliner 

lokal berpeluang besar untuk bersaing dengan restoran-restoran yang 

menyediakan menu dari negara lain. Kekayaan budaya dan rempah-rempah serta 

tata cara makan yang unik merupakan potensi kuliner lokal untuk bersaing dalam 

pasar wisata kuliner (Adiprana, 2017).  
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Hal ini tentunya sesuai dengan harapan pemerintah untuk melestarikan 

kearifan lokal yang dituangkan melalui Perpres Nomor 22 tahun 2009 tentang 

kebijakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya 

lokal, dimana salah satu instansi yang didorong untuk memberikan dukungan 

adalah Departemen Pariwisata dan Kebudayaan serta Departemen Perhubungan 

yang meminta kepada hotel/restoran/maskapai penerbangan untuk 

menyajikan/menyediakan olahan pangan lokal atau makanan nusantara kepada 

para pelanggan (Velyniawati, Dewantari, & Suarjana, 2015).  

Dari uraian di atas, beberapa faktor penyebab makanan tradisional Bali 

mulai diminati adalah dari segi keunikan cita rasa yang spesifik dan tidak dimiliki 

daerah lain, kandungan gizi yang mengandung unsur obat-obatan dan perawatan 

kecantikan yang sulit dijumpai pada makanan nasional lainnya (Velyniawati, 

Dewantari, & Suarjana, 2015). 

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti nilai gizi 

dan daya terima wisatawan terhadap makanan tradisional Bali babi guling dan 

turunannya.  

B. Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang, maka dapat dirumuskan masalah penelitian 

sebagai berikut, “Bagaimanakah Daya Terima Wisatawan Terhadap Makanan 

Tradisional Bali Babi Guling Dan Turunannya?”  

 

 



5 
 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui Daya Terima Wisatawan 

Terhadap Makanan Tradisional Bali Babi Guling Dan Turunannya 

2. Tujuan Khusus 

a. Mendeskripsikan daya terima wisatawan terhadap makanan tradisional Bali 

babi guling dan turunannya 

b. Mendeskripsikan nilai gizi makanan tradisional Bali babi guling dan 

turunannya 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis  

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya daya terima 

wisatawan terhadap makanan tradisional Bali babi guling dan turunannya.  

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam 

mengembangkan kualitas kuliner tradisional Bali dalam upaya pelestarian 

budaya dan promosi pariwisata khususnya dibidang makanan tradisional Bali 

babi guling dan turunannya 
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