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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

A. Daya Terima  

1. Pengertian Daya Terima  

Daya terima makanan adalah kesanggupan seseorang untuk menghabiskan 

makanan yang disajikan sesuai dengan kebutuhannya. Daya terima makanan 

secara umum dapat dilihat dari jumlah makanan yang dikonsumsi dan daya terima 

makanan juga dapat dinilai dari jawaban terhadap pertanyaan yang berhubungan 

dengan makanan yang dikonsumsi(Purnita, Rosidi, & Hugraheni, 

2017).Keberhasilan dari penyelenggaraan makanan adalah makanan yang 

disajikan dapat diterima atau habis dimakan. Sisa makanan yaitu makanan yang 

disajikan tidak habis dikonsumsi atau dimakan(Marsin, 2016).  

Daya terima makanan seseorang dapat dilihat dari berapa banyak orang 

tersebut dapat menghabiskan makanannya dengan menimbang dan 

mempersentasekan dengan berat makanan yang disajikan. Selisih antara berat 

makanan yang disajikan dengan berat makanan sisa merupakan berat makanan 

yang dihabiskan. Daya terima makanan baik jika rata-rata persentase asupan 

makanan > 80% hidangan yang disajikan, dan dikatakan kurang jika rata-rata 

persentase asupan makanan < 80% hidangan yang disajikan(Marsin, 2016).  

2. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Daya Terima 

Faktor yang mempengaruhi daya terima makanan diantaranya yaitu : 
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a. Rasa Makanan 

Faktor utama yang mempengaruhi daya penerimaan terhadap 

makanan adalah rangsangan cita rasa yang ditimbulkan oleh makanan 

tersebut. Cita rasa makanan mencakup dua aspek utama, yaitu 

penampilan makanan sewaktu dihidangkan dan rasa makanan waktu 

dimakan. Kedua aspek ini sama pentingnya untuk diperhatikan agar 

betul-betul dapat menghasilkan makanan yang memuaskan. Komponen-

komponen yang berperan dalam menentukan rasa makanan antara lain 

aroma, bumbu dan penyedap, keempukan, kerenyahan, tingkat 

kematangan, serta temperatur makanan (Marsin, 2016). 

b. Aroma Makanan 

Aroma atau bau makanan dapat merangsang keluarnya getah 

lambung dan banyak menentukan kelezatan dari makanan tersebut. 

Aroma lebih terpaut pada indera penciuman (Arifiati,2000). Aroma 

yang disebarkan oleh makanan adalah daya tarik yang sangat kuat dan 

mampu merangsang indera penciuman sehingga membangkitkan selera. 

Timbulnya aroma makanan disebabkan oleh terbentuknya suatu 

senyawa yang menguap. Terbentuknya senyawa yang mudah menguap 

sebagai reaksi karena pekerjaan enzim, tetapi dapat juga terbentuk tanpa 

terjadi reaksi enzim. Aroma yang dikeluarkan oleh setiap makanan 

berbeda-beda (Marsin, 2016). 

c. Tekstur atau Konsistensi Makanan 
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Tektur atau konsistensi makanan berkaitan dengan struktur 

makanan yang dirasakan saat didalam mulut. Tekstur makanan meliputi 

rasa daging, keempukan dantingkat kekerasan makanan yang dapat 

dirasakan oleh indra pengecapan (Purnita, Rosidi, & Hugraheni, 2017). 

Tekstur dan konsistensi suatu bahan makanan dapat mempengaruhi 

penampilan makanan yang akan dihidangkan.Konsistensi dapat juga 

dikatakan suatu keadaan yang berkaitan dengan tingkat kepadatan dan 

kekentalan suatu hidangan. Istilah yang menggambarkan konsistensi 

adalah cair, kental, dan padat (Marsin, 2016). 

d. Warna Makanan 

Warna makanan memegang peran utama dalam penampilan 

makanan, warna makanan yang menarik dan tampak alamiah dapat 

meningkatkan cita rasa pada makanan. Oleh sebab itu dalam 

penyelenggaraan makanan harus mengetahui prinsip-prinsip dasar 

untuk mempertahankan warna makanan yang alami, baik dalam bentuk 

teknik memasak maupun dalam penanganan makanan yang dapat 

mempengaruhi warna makanan (Purnita, Rosidi, & Hugraheni, 2017). 

e. Penyajian Makanan 

Penyajian makanan merupakan faktor penentu dalam penampilan 

hidangan yang disajikan. Ada tiga pokok penting yang harus 

diperhatikan dalam penyajian makanan yaitu pemilihan alat yang 

digunakan, cara penyusunan makanan dan penghias hidangan (garnish). 

Hal ini harus diperhatikan karena penampilan makanan yang 

menarik waktu disajikan akan merangsang indra terutama indra 
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penglihatan yang berhubungan dengan cita rasa makanan 

(Moehyi,1992). 

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam 

penyajian makanan yaitu : 

a. Pemilihan alat yang digunakan untuk menyajikan makanan, 

seperti piring manguk atau tempat penyajian makanan khusus 

lain. Alat yang digunakan harus sesuai dengan volume 

makanan yang disajikan. 

b. Cara menyusun makanan dalam tempat penyajian makanan. 

c. Penghiasan hidangan, memilih hiasan untuk hidangan agar 

lebih menarik memerlukan keahlian dan seni 

tersendiri.(Purnita, Rosidi, & Hugraheni, 2017) 

3. Cara Mengukur Daya Terima 

a. Daya terima makanan dapat diukur dengan menggunakan beberapa 

cara :  

1) Weighed Plate Waste  

Metode ini biasanya digunakan untuk mengukur sisa makanan setiap 

jenis hidangan atau untuk mengukur total sisa makanan pada 

individual maupun kelompok. Metode ini mempunyai kelebihan 

dapat memberikan informasi yang lebih akurat/teliti. Kelemahan 

metode penimbangan ini yaitu memerlukan waktu, cukup mahal 

karena perlu peralatan dan tenaga pengumpul data harus terlatih dan 

terampil. 

2) Observasional Methode  
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Pada metode ini sisa makanan diukur dengan cara menaksir secara 

visual banyaknya sisa makanan untuk setiap jenis hidangan. Hasil 

taksiran bisa dalam bentuk berat makanan yang dinyatakan dalam 

gram atau dalam bentuk skor bila menggunakan skala pengukuran. 

3) Self-Reported Consumption  

Pengukuran sisa makanan individu dengan cara menanyakan kepada 

responden tentang banyaknya sisa makanan. Pada metode ini 

responden yang menaksir sisa makanan menggunakan skala taksiran 

visual.  

Berikut merupakan perhitungan yang digunakan untuk mengukur 

daya terima:  

Daya terima = 𝑠𝑗−𝑠𝑖  x 100%      

      𝑠𝑗  

Keterangan : Sj adalah makanan yang disajikan (g)  

            Si adalah makanan yang tidak dihabiskan (g) 

  Hasilnya kemudian dikategorikan sebagai berikut :  

Baik jika rata-rata persentase > 80%  

Kurang jika rata-rata persentase < 80%  

b. Daya terima dengan menggunakan uji kesukaan/kualitas makanan 

Data penilaian daya terima yang meliputi, rasa, aroma, tekstur, dan 

penyajian makanan dapat diketahui dengan menggunakan kuisioner 
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kualitas makanan. Data daya terima didapatkan dengan cara memberikan 

salah satu dari 5 skala hedonik dengan kriteria sebagai berikut :  

1 = Sangat Tidak Suka 

2 = Tidak Suka  

3 = Cukup Suka 

4 = Suka 

5 =Sangat Suka  

Data tersebut kemudian diolah menggunakan rumus sebagai berikut :  

Nilai = ∑ skor skala x 100 % 

   ∑ sampel (Hidayah, Bakri, & Soelistyorini, 2019) 

B. Zat Gizi  

1. Pengertian Zat Gizi 

Zat gizi adalah ikatan kimia yang diperlukan oleh tubuh untuk melakukan 

fungsinya, yaitu menghasilkan energi, membangun dan memelihara jaringan serta 

mengatur proses-proses jaringan tubuh (PSKM Fakultas Kedokteran Udayana, 

2015). Beberapa bahan kimia yang berperan sebagai zat gizi adalah karbohidrat, 

protein, asam lemak, vitamin dan mineral. Bahan kimia seperti serat makanan dan 

metabolit sekunder tanaman merupakan bagian dari makanan tetapi tidak 

diklasifikasikan sebagai zat gizi (Intani, Setiyobroto , & Astuti , 2019). 

Zat gizi adalah senyawa dari makanan yang digunakan tubuh untuk fungsi 

fisiologis normal. Definisi yang luas ini mencakup senyawa yang digunakan 
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langsung untuk produksi energi yang membantu dalam metabolisme (koenzim), 

untuk membangun struktur tubuh atau untuk membantu dalam sel tertentu. Suatu 

zat gizi sangat penting untuk organisme dalam kelangsungan siklus hidup dan 

terlibat dalam fungsi organisme (Intani, Setiyobroto , & Astuti , 2019). 

Dalam pengelompokannya, zat gizi dibagi berdasarkan fungsi dan jumlah 

yang dibutuhkan. Berdasarkan fungsinya zat gizi digolongkan kedalam “Triguna 

Makanan”. yaitu sebagai berikut:  

a. Sumber zat tenaga, yaitu padi-padian dan umbi-umbian serta tepung-

tepungan, seperti beras, jagung, ubi-ubian, kentang, sagu, roti, dan 

makanan yang mengandung sumber zat tenaga menunjang aktivitas 

sehari-hari. 

b. Sumber zat pengatur, yaitu sayuran dan buah-buahan. Zat pengatur 

mengandung berbagai vitamin dan mineral yang berperan untuk 

melancarkan bekerjanya fungsi organ tubuh. 

c. Sumber zat pembangun, yaitu kacang-kacangan, makanan hewani, dan 

hasil olahannya. Makanan sumber zat pembangun yang berasal dari 

nabati adalah kacang-kacangan, tempe, dan tahu. Sedangkan makanan 

sumber zat pembangun yang berasal dari hewan adalah telur, ikan, ayam, 

daging, susu, serta hasil olahannya. Zat pembangun berperan sangat 

penting untuk pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan seseorang 

(Intani, Setiyobroto , & Astuti , 2019) 

Berdasarkan jumlah yang dibutuhkan oleh tubuh, zat gizi terbagi ke dalam 

dua golongan, yaitu sebagai berikut: 
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a. Zat Gizi Makro adalah makanan utama yang membina tubuh dan 

memberi energi. Zat gizi makro dibutuhkan dalam jumlah besar dengan 

satuan gram (g). Zat gizi makro terdiri atas karbohidrat, lemak, protein 

dan air. 

b. Zat Gizi Mikro adalah komponen yang diperlukan agar zat gizi makro 

dapat berfungsi dengan baik. Zat gizi mikro dibutuhkan dalam jumlah 

kecil atau sedikit, tetapi ada di dalam makanan. Zat gizi mikro terdiri atas 

mineral dan vitamin. Zat gizi mikro menggunakan satuan miligram (mg) 

untuk sebagian besar mineral dan vitamin (Intani, Setiyobroto , & Astuti , 

2019). 

2. Macam – Macam Zat Gizi Makro  

a. Karbohidrat  

Karbobidrat merupakan zat gizi makro yang meliputi gula, pati dan 

serat. Gula dan pati memasok energi berupa glukosa, yaitu sumber energi 

utama untuk sel-sel darah merah, otak, sistem saraf pusat, plasenta dan janin. 

Glukosa dapat pula disimpan dalam bentuk glikogen dalam hati dan otot, atau 

diubah menjadi lemak tubuh ketika energi dalam tubuh berlebih. Gula 

tergolong jenis karbohidrat yang cepat dicerna dan diserap dalam aliran darah 

sehingga dapat langsung digunakan tubuh sebagai energi. Pati termasuk jenis 

karbohidrat yang lama dicerna dan diserap darah, karena perlu dipecah dulu 

oleh enzim pencernaan menjadi gula, sebelum dapat digunakan tubuh sebagai 

energi, tetapi ada beberapa jenis pati yang tahan terhadap enzim 

pencernaan.Sementara serat adalah jenis karbobidrat yang tidak dapat 

dicerna, sebab tidak dapat dipecah oleh enzim pencernaan, sehingga relatif 
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utuh ketika melewati usus besar. Serat membantu memberikan perasaan 

kenyang, penting untuk mendorong buang air besar yang sehat, dan 

menurunkan risiko penyakit jantung koroner (Intani, Setiyobroto , & Astuti , 

2019). 

Gula dapat ditemukan secara alami pada buah, susu dan hasil 

olahnya, serta dapat dijumpai dalam bentuk ditambahkan pada makanan. Pati 

secara alami terdapat pada beras dan hasil olahannya (bihun, tepung beras), 

jagung, gandum dan hasil olahannya (terigu, roti, mie), pasta, sagu, umbi-

umbian (ubi, singkong, kentang), sayuran, kacang kering. Sementara serat 

secara alami banyak terdapat pada sereal utuh, umbi-umbian, kacang-

kacangan, sayuran, buah. (Intani, Setiyobroto , & Astuti , 2019) 

b. Protein 

Protein merupakan komponen struktur utama seluruh sel tubuh dan 

berfungsi sebagai enzim, hormon, dan molekul-molekul penting lain. Protein 

dikenal sebagai zat gizi yang unik sebab menyediakan asam-asam amino 

esensial untuk membangun sel-sel tubuh maupun sumber energi. Karena 

menyediakan "bahan baku" untuk membangun tubuh, protein disebut zat 

pembangun (Intani, Setiyobroto , & Astuti , 2019). 

Protein terbentuk dari asam-asam amino dan bila asamasam amino 

tersebut tidak berada dalam keseimbangan yang tepat, kemampuan tubuh 

untuk menggunakan protein akan terpengaruh. Jika asam-asam amino yang 

dibutuhkan untuk sintesis protein terbatas, tubuh dapat memecah protein 

tubuh untuk memperoleh asam-asam amino yang dibutuhkan. Kekurangan 
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protein memengaruhi seluruh organ dan terutama selama tumbuh kembang 

sehingga asupan protein kualitas tinggi yang memadai untuk kesehatan 

(Intani, Setiyobroto , & Astuti , 2019). 

Kualitas protein sangat bervariasi dan tergantung pada komposisi 

asam amino protein dan daya cerna (digestibility). Protein hewani yang 

diperoleh dari telur, ikan, daging, daging unggas dan susu, pada umumnya 

adalah protein berkualitas tinggi. Adapun protein nabati yang diperoleh dari 

biji-bijian dan kacang-kacangan, pada umumnya merupakan protein 

berkualitas lebih rendah, kecuali kedelai dan hasil olahnya (tempe, tahu). 

Makanan yang tinggi daya cerna proteinnya (>95%) ialah telur, daging sapi 

(98%), susu sapi dan kedelai (95%). Narnun, bila kacang-kacangan dan 

padipadian dikonsumsi secara kombinasi, protein nabati dapat membentuk 

protein lebih lengkap (Intani, Setiyobroto , & Astuti , 2019). 

c. Lemak  

Lemak merupakan zat gizi makro, yang mencakup asam lemak dan 

trigliserida. Lemak adalah zat gizi yang padat energi (9 kkal per gram) 

sehingga lemak penting untuk menjaga keseimbangan energi dan berat badan. 

Lemak menyediakan medium untuk penyerapan vitamin-vitamin larut lemak 

(vitamin A, D, E, K). Di dalam makanan, lemak berfungsi sebagai pelezat 

makanan sehingga orang cenderung lebih menyukai makanan berlemak. 

Tubuh manusia tidak dapat membuat asam lemak omega-6 dan omega-3 

sehingga asam lemak ini adalah zat yang esensial (Intani, Setiyobroto , & 

Astuti , 2019). 
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d. Air 

Air merupakan komponen yang sangat penting yang dibutuhkan oleh 

tubuh untuk sebagai zat pelarut hasil pencernaan. Selain itu air juga berfungsi 

sebagai pengatur panas tubuh melalui proses respirasi. Tubuh manusia 

dewasa mengandung 70% air sehingga merupakan komponen terbesar di 

dalam struktur tubuh manusia. Air bersumber dari air alam yang telah tersedia 

dan dapat dimanfaatkan secara langsung, selain itu air juga banyak terdapat di  

semua makanan. Buah dan sayuran adalah bahan makanan yang banyak 

mengandung air hingga 95% (Intani, Setiyobroto , & Astuti , 2019). 

2. Cara Menganalisis Zat Gizi Makro 

Salah satu cara pengukuran zat gizi makro yaitu dengan metode 

penimbangan makanan (Food Weighing ). Pada metode penimbangan makanan, 

responden atau petugas menimbang dan mencatat seluruh makanan yang 

dikonsumsi responden. Penimbangan makanan ini biasanya berlangsung beberapa 

hari tergantung dari tujuan, dana penelitian dan tenaga yang tersedia.  

Langkah – langkah pelaksanaan penimbangan makanan : 

a. Petugas / responden menimbang dan mencatat bahan makanan/ 

makanan yang dikonsumsi dalam gram. 

b. Setelah seluruh data terkumpul maka dilakukan perhitungan 

kandungan makanan baik energi dan zat gizi lainnya. Perhitungan 

dapat dilakukan secara manual dengan menggunakan daftar komposisi 
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bahan makanan ( DKBM ) atau menggunakan software yang telah 

ditentukan (Dewi, 2019). 

C. Makanan Tradisional 

1. Pengertian Makanan Tradisional 

Makanan merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuh oleh setiap 

orang. Makanan merupakan kebutuhan manusia untuk menunjang kelangsungan 

hidup yang berguna untuk pertumbuhan dan membangun sel tubuh, menjaga agar 

tetap sehat dan berfungsi sebagaimana mestinya. Dapat dikatakan bahwa fungsi 

makan secara umum antara lain makanan sebagai sumber tenaga, makanan 

sebagai bahan pembangun serta pertumbuhan tubuh, dan makanan sebagai 

pengatur aktivitas tubuh. Oleh karena itu, setiap makhluk hidup membutuhkan 

makan untuk kelangsungan hidupnya (Muara, 2019). 

Tradisi berasal dari bahasa latin yaitu tradisio, yang berarti kabar atau 

penerusan. Tradisi dapat pula diartikan sebagai sesuatu yang diturunkan secara 

turun-temurun dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Menurut Kamus Besar 

Bahasa Indonesia (KBBI), tradisional dapat diartikan sebagai sikap dan cara 

berfikir serta bertindak yang selalu berpegang teguh pada norma dan adat 

kebiasaan yang ada secara turun temurun. Tradisional juga dapat didefiniskan 

sebagai suatu kebiasaan yang berasal dari leluhur yang diturunkan secara turun 

temurun dan masih banyak dijalankan oleh masyarakat saat ini. Sesuatu atau 

seseorang dikatakan tradisional jika sikap, cara berpikir, tindakan, 

ataukarakteristik lainnya mengikuti adat, kebiasaan, atau norma yang diwariskan 

secara turun-temurun (Muara, 2019). 
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Menurut Fardiaz D (1998), makanan tradisional adalah makanan dan 

minuman, termasuk jajenan serta bahan campuran atau bahan yang digunakan 

secara tradisional, dan telah lama berkembang secara spesifik di daerah dan diolah 

dari resep-resep yang telah lama dikenal oleh masyarakat setempat dengan sumber 

bahan local serta memiliki citarasa yang relatif sesuai dengan selera masyarakat 

setempat (Muara, 2019). 

Menurut Marwanti (2000: 112), makanan tradisional mempunyai 

pengertian makanan rakyat sehari-hari, baik yang berupa makanan pokok, 

makanan selingan, atau sajian khusus yang sudah turun-temurun dari zaman 

nenek moyang. Cara pengolahan pada resep makanan tradisional dan cita rasanya 

umumnya sudah bersifat turun temurun sehingga makanan tradisional disetiap 

tempat atau daerah berbeda-beda (Muara, 2019). 

Menurut Djoko Sutanto dkk (1995), makanan tradisional diartikan sebagai 

jenis makanan yang biasa dikonsumsi masyarakat menurut golongan suku bangsa 

dan wilayah spesifik berdasarkan kriteria sebagai berikut:  

a. Diolah menurut resep-resep makanan yang telah dikenal dan 

diterapkan secara turun-temurun dalam system sosial keluarga/ 

masyarakat bersangkutan. 

b. Diolah dari bahan-bahan makanan yang tersedia setempat baik 

merupaka usaha tani sendiri maupun yang tersedia dalam system pasar 

setempat.  

c. Rasa dan tekstur makanan-makanan tersebut memenuhi selera anggota 

khusus keluarga bersangkutan 
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Dari pengertian makanan tradisional di atas, dapat dikatakan bahwa 

makanan tradisional merupakan makanan yang diperoleh secara turun temurun 

dan di setiap daerah mempunyai ciri khas yang berbeda-beda. Makanan 

tradisional Indonesia sangat banyak macamnya, berdasarkan tingkat eksistensinya 

dalam masyarakat hingga saat ini. Keanekaragaman makanan tradisional yang ada 

dipengaruhi oleh keadaan daerah atau tempat tinggal dan budaya yang ada di 

daerah tersebut. Dengan banyaknya keanekaragaman makanan tradisional dalam 

suatu daerah, tidak sedikit pula makanan tradisional yang hampir terlupakan oleh 

masyarakat saat ini (Muara, 2019). 

Menurut Murdijati (2017), makanan tradisional ini dapat dikategorikan 

menjadi tiga kelompok, antara lain:  

a. Makanan tradisional yang hampir punah, Makanan tradisional yang 

hampir punah ini langka dan hampir jarang dapat ditemui mungkin 

disebabkan karena ketersediaan bahan dasarnya mulai sulit 

ataumasyarakat pembuatnya mulai tidak mengerjakan lagi atau terdesak 

oleh produk makanan lain, contohnya karangan, cethot, entog-entog, 

getas, es semlo, dan hawuk-hawuk. 

b. Makanan tradisional yang kurang populer, Kelompok makanan 

tradisional yang kurang popular adalah makanan tradisional yang masih 

mudah ditemui, tetapi makin tidak dikenal dan cenderung berkurang 

penggemarnya, dianggap mempunyai status sosial lebih rendah dalam 

masyarakat, contohnya kethak, adrem, wedang tahu, lemet, bothok 

sembukan, dan bajigur. 
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c. Makanan tradisional yang popular (tetap eksis). Kelompok makanan 

tradisional yang popular merupakan makanan tradisional yang tetap 

disukai masyarakat dengan bukti banyak dijual , laku, dan dibeli oleh 

konsumen bahkan beberapa menjadi ikon daerah tertentu seperti gudeg, 

sate lilit, lawar, emping melinjo, gatot, thiwul, tempe benguk, kipo, dan 

sate klathak (Muara, 2019). 

2. Makanan Tradisional Bali 

Makanan Tradisional Bali (MTB) adalah makanan khas daerah Bali yang 

telah dikenal dan dibuat dengan cara sederhana dan secara turun temurun 

digunakan oleh masyarakat Bali untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Penghayatan nilai – nilai luhur yang terkandung dalam Makanan Tradisional Bali 

dapat meningkatkan jati diri budaya Bali sendiri (Ariani, Putri, Sulistyawati, 

Suarka, & Aryanti, 2014).  

Seni kuliner Bali sebagai salah satu aspek kebudayaan Bali dapat 

diadaptasikan sehingga menjadi wisata boga (wisata kuliner). Adaptasi tersebut 

dari segi bentuk, tujuan dan makna yang meliputi adaptasi bahan makanan, rasa, 

pengolahan, penataan/penyajian dan cara makan. Makanan Tradisional Bali dapat 

dijadikan penunjang pariwisata berdampak budaya, sosial, rasa bangga serta 

pemenuhan kebutuhan harga diri (Sutaguna, Ariani, Aryanti, & Putri, 2018). 

Menurut Suter, et al. (1999), pangan tradisional Bali hasil survei tahun 

1999 berjumlah 528 jenis dengan rincian sebagai berikut: makanan dan lauk pauk 

281 jenis, camilan 174 jenis dan minuman73 jenis dengan rincian dimasing-
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masing kabupaten dan kota. Rincian jumlah dan jenis makanan, camilan dan 

minuman di masing-masing kabupaten dan kota di Bali dapat dilihat pada tabel 1. 

Tabel 1 

Jumlah Jenis Makanan, Camilan dan Minuman di Masing-Masing 

Kabupaten dan Kota di Bali (Suter, et al., 1999) (Suter I. K., Pangan 

Tradisional : Potensi dan Prospek Pengembangannya, 2014) 

Kabupaten dan Kota Makanan Camilan Minuman 

Denpasar 

Badung 

Gianyar 

Klungkung 

Bangli 

Karangasem 

Buleleng 

Tabanan 

Jembrana 

10 

27 

21 

25 

31 

31 

53 

53 

30 

5 

30 

20 

7 

30 

20 

26 

19 

17 

4 

7 

9 

5 

4 

7 

12 

14 

11 

Sub Total 281 174 73 

Total 528 

 

Adapun macam-macam olahan makanan tradisional Bali babi guling dan 

turunannya adalah:  

a. Babi Guling  

Babi Guling (di Bali disebut be celeng, atau disebut be guling, bahasa 

Inggris :Suckling Pig) merupakan makanan tradisional yang telah dikenal 

sejak lama di Bali serta merupakan makanan spesifik masyarakat Bali. Be 

guling terbuat dari babi atau anak babi betina ataupun jantan yang telah 

dibersihkan bulunya dan isi perutnya diganti dengan sayuran seperti daun 
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ketela pohon yang telah diberikan bumbu-bumbu kemudian dipanggang 

sambil diputar-putar (diguling-gulingkan) sampai matang, ditandai dengan 

perubahan warna kulit menjadi kecoklatan dan renyah (Suter et al, 2010). 

Urutan dan oret merupakan makanan yang biasanya disajikan bersama babi 

guling ataupun lawar. Makanan ini juga sangat special karena sering diberi 

istilah “sosis bali”. Istilah ini muncul lantaran bentuknya yang mirip dengan 

sosis dan bahan-bahnnya juga memang persis sama dengan bahan sosis di 

Negara barat. 

b. Oret dan Urutan  

Oret dan urutan sama-sama dibuat dari usus babi yang diisi adonan 

didalamnya kemudian diproses. Yang membedakan oret dan urutan adalah 

oret biasanya adonannya dibuat dari campuran tepung beras, telur ayam, 

darah babi mentah, rempah-rempah, air dan kemudian dimasukan kedalam 

usus babi setelah itu direbus hingga padat dan selanjutnya di bakar diatas 

bara api (biasanya bersamaan dengan babi guling). Sedangkan dalam 

pembuatan urutan adonan terbuat dari daging babi yang dipotong kecil-

kecil, rempah-rempah kemudian dimasukan ke dalam usus babi setelah itu 

digoreng hingga matang.  

c. Lawar Babi 

Lawar adalah sejenis lauk pauk yang dibuat dari campuran daging atau ikan 

dengan sayur mayur dan bumbu (Panji, 1985 dalam suter, 2009). Lawar ini 

sudah dikenal sejak lama oleh masyarakat Hindu di Bali, karena disamping 

sebagai lauk pauk, lawar menjadi salah satu sarana dalam melaksanakan 

upacara adat maupu keagamaan di Bali seperti upacara pernikahan, 
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kematian dan upacara ditempat-tempat suci (Pura). Formula atau komposisi 

bahan baku yang digunakan dalam pembuatan lawar sangat bervariasi dari 

seorang pengolah ke pengolah lawar lainnya. Sebagai gambaran contoh 

komposisi bahan lawar dengan menggunakan daging babi seperti yang 

dilaporkan oleh Suter, et al., (1997 b) sebagai berikut : daging babi (8,33 

%), kulit (25 %), sayur (33,33 %), kelapa (8,33 %), bumbu (21,68 %) dan 

darah segar (3,33 %). 

d. Sate Babi 

Sate merupakan makanan tradisional Indonesia yang umumnya berbahan 

dasar ikan atau daging yang disajikan dengan berbagai macam bumbu 

bergantung pada variasi resep sate. Sate babi adalah salah satu makanan 

khas Bali berbahan dasar babi dengan perpaduan bumbu khas Bali lalu 

ditusuk dengan tusukan sate dari bambu kemudian dibakar di atas bara api 

sampai matang sambil dibolak-balik dan diolesi sedikit minyak goreng 

(Boga, 2014). 

e. Tum Babi 

Salah satu makanan tradisional Bali adalah tum. Tum merupakan makanan 

tradisional Bali yang masuk dalam kelompok olahan basah. Teknik 

pengolahan tum adalah pengukusan. Tum terbuat dari daging, ikan, sayur-

sayuran atau campuran. Tum diberi bahan tambahan bumbu genep (bumbu 

lengkap) yang dicincang (dirajang) dan tambahan basa yang lain yaitu basa 

sune cekuh (bawang putih, kencur), serta bawang merah goreng dan bawang 

putih goreng. Tum sering dijumpai di masyarakat Bali seperti tersedia di 

tempat makan Bali, sajian saat upacara maupun di rumah tangga. Terdapat 
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beberapa macam tum, salah satunya tum babi. Tum babi berbahan dasar 

daging babi dengan tambahan bumbu genep lalu dikukus. Tum dikonsumsi 

sebagai lauk pauk yang banyak disenangi oleh masyarakat Bali karena, 

campuran dari basa pada bahan utama yang digunakan memberikan rasa dan 

aroma khas pada tum. Tum itu sendiri berarti dibungkus dengan sejenis 

daun, biasanya daun pisang kemudian dikukus (Anon., 2015). 

D. Pariwisata 

1. Pengertian Pariwisata 

Arti kata pariwisata merujuk pada kata tourism yang berasal dari bahasa 

latin tornare dan yunani tornos yang berarti memutar; pergerakan mengitari titik 

pusat sedangkan tourism sendiri, yang merupakan bahasa inggris modern, 

memiliki arti suatu proses prilaku orang yang melakukan perjalanan dari suatu 

titik ke titik lainnya dan kembali ketitik semula(Lewar, 2020). 

Secara etimologi, kata pariwisata berasal dari Bahasa Sansekerta yang 

terdiri dari dua suku kata, yaitu “pari” berarti berkeliling, berputar-putar, berkali-

kali, dari dan ke. Dan kata “wisata” berarti berpergian, perjalanan, yang 

bersinonim dengan kata travel. Dengan demikian pengertian pariwisata yaitu 

perjalanan berkeliling ataupun perjalanan yang dilakukan berkalikali, berputar-

putar dari suatu tempat ke tempat lain ataupun suatu perjalanan yang sempurna. 

Pengertian pariwisata diatas belum memberikan pengertian yang jelas dan tidak 

mempunyai ketentuan mengenai batasan-batasan dari pengertian pariwisata 

tersebut(Sinaga, 2010). Oleh karena itu, secara umum pariwisata berhubungan 

erat dengan perjalanan wisata, yaitu sebagai suatu perubahan tempat tinggal 
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sementara seseorang di luar tempat tinggalnya karena suatu alasan dan bukan 

untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan upah. Dengan demikian dapat 

dikatakan bahwa perjalanan wisata merupakan suatu perjalanan yang dilakukan 

oleh seseorang atau lebih dengan tujuan antara lain untuk mendapatkan 

kenikmatan dan memenuhi hasrat ingin mengetahui sesuatu. Dapat juga karena 

kepentingan yang berhubungan dengan kegiatan olahraga untuk kesehatan, 

konvensi, keagamaan, dan keperluan usaha yang lainnya (Ali, 2016). 

Menurut Spilane (1987: 21) dalam arti luas pariwisata adalah perjalanan 

dari suatu tempat ke tempat lain, bersifat sementara, dilakukan perorangan 

maupun kelompok, sebagai usaha mencari keseimbangan atau keserasian, 

mengetahui sesuatu, mendapatkan kenikmatan kebahagiaan, dengan lingkungan 

hidup dalam dimensi sosial, budaya, alam dan ilmu (Utama, 2014). 

Menurut James J. Spillane (1987:29-31) berdasarkan motif tujuan 

perjalanan pariwisata dapat dibedakan menjadi beberapa jenis pariwisata khusus, 

yaitu:  

a. Pariwisata untuk menikmati perjalanan (Pleasure Tourism). Jenis 

pariwisata ini dilakukan oleh seseorang yang meninggalkan tempat 

tinggalnya untuk berlibur sementara waktu untuk mencari udara segar 

dan baru, untuk mengendorkan ketegangan syaraf, untuk menghilangkan 

stres di saat melakukan rutinitas yang padat, dll. 

b. Pariwisata untuk berekreasi (Recreation Tourism). Jenis pariwisata ini 

dilakukan oleh orang yang menghendaki pemanfaatan harihari libur 
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untuk istirahat, untuk memulihkan kembali kesegaran jasmani dan 

rohani, yang akan menyegarkan keletihan dan kelelahan.  

c. Pariwisata untuk kebudayaan (Cultural Tourism). Jenis pariwisata ini 

dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang menyukai sebuah 

kebudayaan yang dimiliki di setiap daerah untuk mengetahui berbagai 

adat istiadat, mempelajari tentang masyarakat setempat, dll. 

d. Pariwisata untuk olahraga (Sports Tourism) Pariwisata ini dapat dibagi 

lagi menjadi dua kategori:  

1) Big sports events, yaitu peristiwa olahraga besar seperti Olympiade 

Games, kejuaraan ski dunia, kejuaraan tinju dunia, dan lain-lain yang 

menarik perhatian bagi penonton atau penggemarnya.  

2) Sporting tourism of the Practitioners, yaitu pariwisata olahraga bagi 

mereka yang ingin berlatih dan mempraktikkan sendiri seperti 

pendakian gunung, olahraga naik kuda, berburu, memancing dan 

lain-lain. 

e. Pariwisata untuk urusan usaha dagang (Business Tourism). Perjalanan 

pariwisata ini adalah bentuk profesional travel atau perjalanan karena ada 

kaitannya dengan pekerjaan atau jabatan yang tidak memberikan kepada 

seseorang untuk memilih tujuan maupun waktu perjalanan. 

f. Pariwisata untuk berkonvensi (Convention Tourism) Pariwisata ini 

banyak diminati oleh negara-negara karena ketika diadakan suatu 

konvensi atau pertemuan maka akan banyak peserta yang hadir untuk 

tinggal dalam jangka waktu tertentu dinegara yang mengadakan konvensi 

(Revi, 2018). 
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 Menurut Ismayanti (2010) jenis wisata dibagi menjadi beberapa jenis, 

antara lain : 

1) Wisata Olahraga 

Wisata ini memadukan kegiatan olahraga dengan kegiatan wisata. 

Kegiatan dalam wisata ini dapat berupa kegiatan olahraga aktif yang 

mengharuskan wisatawan melakukan gerak olah tubuh secara langsung. 

Kegiatan lainnya dapat berupa kegiatan olahraga pasif. Dimana wisatawan 

tidak melakukan gerak olah tubuh, melainkan hanya menjadi penikmat dan 

pecinta olahraga saja. 

2) Wisata Kuliner  

Motivasi dalam jenis wisata ini tidak semata – mata hanya untuk 

mengenyangkan dan memanjakan perut dengan aneka ragam masakan 

khas dari daerah tujuan wisata, melainkan pengalaman yang menarik juga 

menjadi motivasinya. Pengalaman makan dan memasak dari aneka ragam 

makanan khas tiap daerah membuat pengalaman yang didapat menjadi 

lebih istimewa.  

3) Wisata Religius  

Wisata ini dilakukan untuk kegiatan yang bersifat religi, 

keagamaan, dan ketuhanan. 
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4) Wisata Agro 

Wisata ini memanfaatkan usaha agro sebagai objek wisata dengan 

tujuan untuk memperluas pengeahuan, pengalaman, dan rekreasi. Dimana 

usaha agro yang biasa dimanfaatkan bisa berupa usaha di bidang 

pertanian, peternakan, perkebunan, perhutanan, maupun perikanan. 

5) Wisata Gua 

Wisata gua merupakan kegiatan melakukan eksplorasi ke dalam 

gua dan menikmati pemandangan yang ada di dalam gua. 

6) Wisata Belanja  

Wisata ini menjadikan belanja sebagai daya tarik utamanya. 

7) Wisata Ekologi 

Jenis wisata ini merupakan bentuk wisata yang menarik wisatawan 

untuk peduli kepada ekologi alam dan sosial.  

Berbagai jenis wisata dapat berkembang dikemudian hari, seiring 

berubahnya keinginan dan ketertarikan dari wisatawan (Fitriani, 2012). 

2. Pengertian Wisatawan  

Kata wisatawan berasal dari bahasa Sangsakerta, dari asal kata “ wisata” 

yang berarti perjalanan ditambah dengan akhiran “ wan” yang berarti orang yang 

melakukan perjalanan wisata. Dalam bahasa Inggris, orang yang melakukan 

perjalanan disebut traveller. Sedangkan orang yang melakukan perjalanan untuk 

tujuan wisata disebut Tourist. Jadi dapat diartikan bahwa wisatawan adalah 
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seseorang atau sekelompok orang yang melakukan suatu perjalanan wisata disebut 

dengan wisatawan (tourist), jika lama tinggalnya sekurang-kurangnya 24 jam 

didaerah atau negara yang dikunjungi. Apabila mereka tinggal di daerah atau 

negara yang dikunjungi dengan waktu kurang dari 24 jam maka mereka disebut 

pelancong (excursionist). UIOTO (The international Union of Travel 

Oragnization) menggunakan batasan mengenai wisatawan secara umum. 

Pengunjung (visitor), yaitu setiap orang yang datang ke suatu negara atau tempat 

tinggal lain dan biasanya dengan maksud apapun terkecuali untuk melakukan 

pekerjaan yang menerima upah(Ali, 2016). 

Komisi Liga Bangsa-Bangsa menyempurnakan batasan pengelompokkan 

orang-orang yang dapat disebut sebagai wisatawan dan bukan wisatawan.  

Yang termasuk wisatawan adalah : 

a. Mereka yang mengadakan perjalanan untuk keperluan bersenang-

senang, mengunjungi keluarga, dan lain lain. 

b. Mereka yang mengadakan perjalanan untuk keperluan pertemuan-

pertemuan atau karena tugas tertentu, seperti dalam ilmu pengetahuan, 

tugas negara, diplomasi, agama, olah raga dan lain lain. 

c. Mereka yang mengadakan perjalanan untuk tujuan usaha. 

d. Mereka yang melakukan kunjungan mengikuti perjalanan kapal laut, 

walaupun tinggal kurang dari 24 jam.  

Yang dianggap sebagai bukan wisatawan : 

a. Mereka yang berkunjung dengan tujuan untuk mencari pekerjaan atau 

melakukan kegiatan usaha. 
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b. Mereka yang berkunjung ke suatu negara dengan tujuan utuk 

bertempat tinggal tetap. 

c. Penduduk di daerah tapal batas negara dan bekerja di negara yang 

berdekatan. 

d. Wisatawan yang hanya melewati suatu negara tanpa tinggal di negara 

yang dilaluinya itu.(Suwena & Widyatmaja, 2017) 

Menurut Yoeti terdapat macam - macam jenis wisatawan, yaitu :  

a. Wisatwan asing. Orang asing yang melakukan perjalanan wisata, yang 

datang memasuki suatu negara lain yang bukan merupakan Negara di 

mana ia biasanya tinggal. Wisatawan asing disebut juga wisatawan 

mancanegara atau disingkat wisman. 

b. Domestic foreign tourist. Orang asing yang berdiam atau bertempat 

tinggal di suatu negara karena tugas, dan melakukan perjalanan wisata 

di wilayah negara di mana ia tinggal.Misalnya, staf kedutaan Belanda 

yang mendapat cuti tahunan, tetapi ia tidak pulang ke Belanda, tetapi 

melakukan perjalanan wisata di Indonesia (tempat ia bertugas). 

c. Domestic Tourist. Seorang warga negara suatu negara yang melakukan 

perjalanan wisata dalam batas wilayah negaranya sendiri tanpa 

melewati perbatasan negaranya. Misalnya warga negara Indonesia 

yang melakukan perjalanan ke Bali atau ke Danau Toba. Wisatawan 

ini disingkat wisnus. 

d. Indigeneous Tourist. Warga negara suatu negara tertentu, yang karena 

tugasnya atau jabatannya berada di luar negeri, pulang ke negara 

asalnya dan melakukan perjalanan wisata di wilayah negaranya 
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sendiri. Misalnya, warga negara Perancis yang bertugas sebagai 

konsultan di perusahaan asing di Indonesia, ketika liburan ia kembali 

ke Perancis dan melakukan perjalanan wisata di sana. Jenis wisatawan 

ini merupakan kebalikan dari Domestic Foreign Tourist. 

e. Transit Tourist. Wisatawan yang sedang melakukan perjalanan ke 

suatu Negara tertentu yang terpaksa singgah pada suatu 

pelabuhan/airport/stasiun bukan atas kemauannya sendiri. 

f. Bussines Tourist. Orang yang melakukan perjalanan untuk tujuan 

bisnis bukan wisata tetapi perjalanan wisata akan dilakukannya setelah 

tujuannya yang utama selesai. Jadi perjalanan wisata merupakan tujuan 

sekunder, setelah tujuan primer yaitu bisnis selesai dilakukan. 
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