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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

A. Hasil 

1. Daya Terima Wisatawan Terhadap Makanan Tradisional Bali Babi 

Guling dan Turunannya 

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). Daya 

terima makanan dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu rasa, aroma, 

tekstur, warna, dan penyajian makanan.  (Hidayah, Bakri, & Soelistyorini, 2019). 

Terdapat 6 hasil penelitian yang membahas tentang daya terima wisatawan 

terhadap makanan tradisional Bali babi guling dan turunannya. Analisis daya 

terima wisatawan terhadap makanan tradisional Bali babi guling dan turunannya 

dapat dilihat pada tabel 2. 

Tabel 2 

Analisis Daya Terima Wisatawan Terhadap Makanan Tradisional Bali Babi 

Guling dan Turunannya 

No Nama 

Penulis 

Sampel Nama 

Makanan 

Daya Terima 

Rasa Aroma Tekstur Warna Penyajian 

1 Putu 

Velyniawati  

Ni Made 

60 

wisatawan 

asing  

Babi 

guling 

66,7% 

sangat 

suka 

  53,3% 

sangat 

suka 
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Dewantari  

I Made 

Suarjana  

 

dan 

33,3% 

suka  

dan 

46,7% 

suka 

2 Ni Made 

Ariani 

Ida Ayu 

Trisna Eka 

Putri 

Fanny 

Maharani 

Suarka 

Agung Sri 

Sulistyawati 

 

15 % dari 

jumlah 

hotel 

berbintang 

4 (empat) 

dan 5 (lima) 

yang ada di 

kawasan 

Nusa 

Dua dan 

Kuta.  

Babi 

guling dan 

sate babi 

Rata-

rata 

3,74 

(baik) 

Rata-

rata 

3,74 

(baik) 

Rata-rata 

3,74 

(baik) 

 Rata-rata 

3,74 

(baik) 

3 Ida Ayu 

Trisna Eka 

Putri 

Agung Sri 

Sulistyawati 

Fanny 

Maharani 

Suarka 

Yayu 

Indrawati  

 

Wisatawan 

yang makan 

di restoran 

dan rumah 

makan 

tradisional 

Bali yang 

tersebar 

pada 6 

kecamatan 

di 

Kabupaten 

Badung  

Babi 

guling, 

lawar babi, 

urutan, 

oret. 

 

43,33

% 

sangat 

baik, 

43,33

% 

baik, 

dan 

13,34

% 

cukup 

 

   36,66% 

sangat 

baik, 30% 

baik, dan 

33,34% 

cukup 

4 Ni Made 

Ariani 

Ni Nyoman 

Sri Aryanti 

100 

wisatawan 

mancanegar

a 

Babi 

guling 

15,15

% 

sangat 

baik, 

55,55

% 

baik, 

30,30

% 

cukup 

baik 

15,15% 

sangat 

baik, 

55,55% 

baik, 

30,30% 

cukup 

baik 

  20,20% 

sangat 

baik, 

55,55% 

baik, 

25,25% 

cukup 

baik,  

5 Made 

Hendrayana 

90 

wisatawan 

Babi 

guling, tum 

babi 

76,25

% 

sangat 

baik, 

21,25

% 

baik, 

2,5% 

jelek 

   76,25% 

sangat 

baik, 

21,25% 

baik, 2,5% 

jelek 
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6 Ida Ayu 

Trisna Eka 

Putri 

Putu Diah 

Kusumadew

i 

90 

wisatawan 

Babi 

guling, tum 

babi 

25,56

% 

sangat 

baik, 

62,22

% 

baik, 

12,22

% 

cukup 

25,56% 

sangat 

baik, 

62,22% 

baik, 

12,22% 

cukup 

  30% 

sangat 

baik, 

65,56% 

baik, 

3,33% 

cukup, 

1,11% 

buruk 

 

Berdasarkan  data tabel 2 dapat dilihat bahwa rentang daya terima yaitu 

dari segi rasa jelek sampai sangat suka, dari segi aroma cukup baik sampai sangat 

baik, dari segi tekstur baik, dari segi warna suka sampai sangat suka dan dari segi 

penyajian makanan dari buruk sampai sangat baik. 

2. Nilai Gizi Makanan Tradisional Bali Babi Guling dan Turunannya 

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. 

Sedangkan 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).  

Terdapat 3 hasil penelitian yang membahas tentang nilai gizi makanan 

tradisional Bali babi guling dan turunannya. Analisis nilai gizi makanan 

tradisional Bali babi guling dapat dilihat pada tabel 3. 
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Tabel 3 

Analisis Nilai Gizi Makanan Tradisional Bali Babi Guling dan Turunannya 

No. Nama 

Penulis 

Sampel Kandungan Nilai Gizi Makanan Tradisional Bali Babi 

Guling dan Turunannya 

Nama 

Makanan 

Jumlah 

(gram) 

Protein 

(gram) 

Lemak 

(gram) 

Karbohidrat 

(gram) 

1 I Ketut Suter 50 jenis 
makanan 

tradisional 

Bali 

Bali Guling 100 8,15 35,48 5,96 

Urutan  100  25,66 

 

27,88 1,99 

Oret  100 7,64 16,39 6,57 

Lawar  100 10,13 

 

14,41 5,24 

Sate Babi 100 17,53 9,21 1,83 

Tum Babi 100 18,25 11,09 4,64 

2 Putu 

Velyniawati  
Ni Made 

Dewantari  

I Made 

Suarjana  

Makanan 

tradisional 
Bali babi 

guling Ibu 

Oka di 

Ubud 

Babi Guling, 

kulit babi, 
sate babi, sop 

babi 

1 porsi 41,9 22,6 46,5 

3 Ni Nyoman 

Kirana Putri 

Pande Putu 
Sri Sugiani 

Lely Cintari 

79  lansia 

 

 
 

 

Babi guling 1 porsi 25 50 25 

 

Berdasarkan data tabel 3 dapat dilihat bahwa makanan trdisional Bali babi 

guling dan turunannya dalam 100 gram mengandung nilai gizi dengan rentang 

protein 7,64-25,66 g, lemak 9,21-35,48 g, karbohidrat 1,83-6,57 g. Makanan 

tradisional Bali babi guling dan turunannya dalam porsi mengandung nilai gizi 

dengan rentang protein 25-41,9 g, lemak 22,6-50 g, 25-46,5 g.  
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B. Pembahasan  

1. Daya Terima Wisatawan Terhadap Makanan Tradisional Bali Babi 

Guling dan Turunannya 

Daya terima terhadap makanan dapat diketahui melalui uji penerimaan, 

salah satunya uji hedonik. Uji ini mengemukakan tanggapan seseorang tentang 

senang atau tidaknya terhadap kualitas makanan yang disajikan. Salah satu cara 

menilai kualitas makanan adalah dari segi rasa,aroma, tekstur, warna dan 

penyajian makanan (Velyniawati, Dewantari, & Suarjana, 2015).  

Berdasarkan dari 6 hasil penelitian dapat dilihat daya terima wisatawan 

terhadap makanan tradisional Bali babi guling dan turunannya baik. Hal ini sesuai 

dengan persepsi wisatawan yang sebagaian besar menyatakan bahwa makanan 

tradisional Bali babi guling dan turunannya memiliki rasa,aroma, tekstur, warna 

dan penyajian makanan baik.  

Daya terima wisatawan terhadap makanan tradisional di restoran dan 

rumah makan daerah Ubud, Gianyar yaitu 66,7% menyatakan sangat suka rasa 

makanan tradisional  Bali babi guling dan turunannya dan 33,3% suka. Tidak ada 

yang menyatakan tidak suka  (Velyniawati, Dewantari, & Suarjana, 2015). Dari 

hasil pengamatan di hotel kawasan Nusa Dua dan Kuta yaitu skor rata-rata 3,74 

menyatakan rasa makanan tradisional Bali babi guling dan turunannya baik  

(Ariani, Putri, Sulistyawati, Suarka, & Aryanti, 2014). Dari hasil pengamatan di 

restoran dan rumah makan di 6 Kecamatan di Kabupaten Badung yaitu 43,33% 

menyatakan rasa makanan tradisional Bali babi guling dan turunannya sangat 

baik, 43,33% baik, dan 13,34% cukup  (Putri, Sulistyawati, Suarka, & Indrawati, 

2010). Dari hasil pengamatan di hotel berbintang di Kabupaten Badung yaitu 
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15,15% menyatakan rasa makanan tradisional Bali babi guling dan turunannya 

sangat baik, 55,55% baik, dan 30,30% cukup baik (Ariani & Aryanti, 2020). Dari 

hasil pengamatan di hotel area Sanur-Denpasar yaitu 76,25% menyatakan rasa 

makanan tradisional Bali babi guling dan turunannya sangat baik, 21,25% baik, 

2,5% jelek (Hendrayana, 2011). Dari hasil pengamatan di hotel berbintang di 

kawasan pariwisata Sanur Denpasar yaitu 25,56% menyatakan rasa makanan 

tradisional Bali babi guling dan turunannya sangat baik, 62,22% baik, 12,22% 

cukup (Putri & Kusumadewi, Eksistensi Dan Daya Tarik Makanan Tradisional 

Bali Sebagai Culinary Tourism Pada Hotel Berbintang Di Kawasan Pariwisata 

Sanur, Denpasar-Bali, 2016). Penilaian rasa dapat mempengaruhi daya 

penerimaan terhadap makanan. Salah satu faktor yang mempengaruhi penerimaan 

berdasarkan rasa adalah cita rasa bumbu makanan tradisional Bali yang disajikan 

di restoran bernuansa pedas (spicy). Beberapa faktor yang mempengaruhi daya 

terima seseorang terhadap makanan yang disajikan berdasarkan Khumaidi (1994) 

dalam Ratnasari (2003) adalah faktor internal yaitu kondisi psikis seseorang salah 

satunya adalah kebiasaan makan (Velyniawati, Dewantari, & Suarjana, 2015). 

Semakin baik penilaian rasa terhadap makanan maka semakin baik pula daya 

terima terhadap makanan tersebut (Marsin, Kajian Daya Terima Berdasarkan Sisa 

Makanan Dan Menu Makanan Di Asrama I Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, 

2016).  

Daya terima wisatawan terhadap makanan tradisional Bali babi guling dan 

turunannya di hotel kawasan Nusa Dua dan Kuta yaitu skor rata-rata 3,74 

menyatakan aroma makanan tradisional Bali babi guling dan turunannya baik  

(Ariani, Putri, Sulistyawati, Suarka, & Aryanti, 2014). Dari hasil pengamatan di 
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Kabupaten Badung yaitu 15,15% menyatakan aroma makanan tradisional Bali 

babi guling dan turunannya sangat baik, 55,55% baik, dan 30,30% cukup baik 

(Ariani & Aryanti, 2020). Dari hasil pengamatan di hotel berbintang di kawasan 

pariwisata Sanur Denpasar yaitu 25,56% menyatakan aroma makanan tradisional 

Bali babi guling dan turunannya sangat baik, 62,22% baik, 12,22% cukup (Putri & 

Kusumadewi, Eksistensi Dan Daya Tarik Makanan Tradisional Bali Sebagai 

Culinary Tourism Pada Hotel Berbintang Di Kawasan Pariwisata Sanur, 

Denpasar-Bali, 2016). Aroma atau bau makanan dapat merangsang keluarnya 

getah lambung dan banyak menentukan kelezatan dari makanan tersebut. 

Makanan tradisional Bali diolah dan dibuat oleh masyarakat lokal Bali secara 

turun temurun dan menggunakan perpaduan bumbu lokal (basa) sehingga 

memiliki aroma spesifik yang tidak dimiliki oleh daerah lainnya. Aroma yang 

disebarkan oleh makanan adalah daya tarik yang sangat kuat dan mampu 

merangsang indera penciuman sehingga membangkitkan selera untuk 

mengkonsumsi makanan yang dihidangkan.  (Marsin, Kajian Daya Terima 

Berdasarkan Sisa Makanan Dan Menu Makanan Di Asrama I Poltekkes 

Kemenkes Yogyakarta, 2016).  

Daya terima wisatawan terhadap makanan tradisional Bali babi guling dan 

turunannya dari hasil pengamatan di hotel kawasan Nusa Dua dan Kuta yaitu skor 

rata-rata 3,74 menyatakan tekstur makanan tradisional Bali baik  (Ariani, Putri, 

Sulistyawati, Suarka, & Aryanti, 2014). Tektur atau konsistensi makanan 

berkaitan dengan struktur makanan yang dirasakan saat didalam mulut. Tekstur 

dan konsistensi suatu bahan makanan dapat mempengaruhi penampilan makanan 

yang akan dihidangkan sehingga makanan dapat diterima dengan baik (Marsin, 
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Kajian Daya Terima Berdasarkan Sisa Makanan Dan Menu Makanan Di Asrama I 

Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, 2016).  

Daya terima wisatawan terhadap makanan tradisional di restoran dan 

rumah makan daerah Ubud, Gianyar yaitu 53,3% sangat suka warna makanan 

tradisional Bali babi guling dan turunannya dan 46,7% suka (Velyniawati, 

Dewantari, & Suarjana, 2015). Warna makanan memegang peran utama dalam 

penampilan makanan, warna makanan yang menarik dan tampak alamiah dapat 

meningkatkan cita rasa pada makanan sehingga makanan dapat diterima dengan 

baik (Marsin, Kajian Daya Terima Berdasarkan Sisa Makanan Dan Menu 

Makanan Di Asrama I Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, 2016).  

Daya terima wisatawan terhadap makanan tradisional Bali babi guling dan 

turunannya dari hasil pengamatan di hotel kawasan Nusa Dua dan Kuta yaitu skor 

rata-rata 3,74 menyatakan penyajian makanan tradisional Bali babi guling dan 

turunannya baik  (Ariani, Putri, Sulistyawati, Suarka, & Aryanti, 2014). Dari hasil 

pengamatan di restoran dan rumah makan di 6 Kecamatan di Kabupaten Badung 

yaitu 36,66% menyatakan penyajian yang diberikan sangat baik, 30% baik, dan 

33,34% cukup  (Putri, Sulistyawati, Suarka, & Indrawati, 2010). Dari hasil 

pengamatan di hotel berbintang di Kabupaten Badung yaitu 20,20% menyatakan 

penyajian makanan tradisional Bali babi guling dan turunannya sangat baik, 

55,55% baik, 25,25% cukup baik (Ariani & Aryanti, 2020). Dari hasil 

pengamatan di hotel area Sanur-Denpasar yaitu 76,25% menyatakan penyajian 

makanan tradisional Bali babi guling dan turunannya sangat baik, 21,25% baik, 

2,5% jelek (Hendrayana, 2011). Dari hasil pengamatan di hotel berbintang di 

kawasan pariwisata Sanur Denpasar yaitu 30% menyatakan penyajian makanan 
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tradisional Bali babi guling dan turunannya sangat baik, 65,56% baik, 3,33% 

cukup, 1,11% buruk (Putri & Kusumadewi, Eksistensi Dan Daya Tarik Makanan 

Tradisional Bali Sebagai Culinary Tourism Pada Hotel Berbintang Di Kawasan 

Pariwisata Sanur, Denpasar-Bali, 2016). Penyajian makanan merupakan faktor 

penentu dalam penampilan hidangan yang disajikan. Hal ini harus diperhatikan 

karena penampilan makanan yang menarik waktu disajikan akan merangsang 

indra terutama indra penglihatan yang berhubungan dengan cita rasa makanan 

(Marsin, Kajian Daya Terima Berdasarkan Sisa Makanan Dan Menu Makanan Di 

Asrama I Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, 2016).  

2. Nilai Gizi Makanan Tradisional Bali Babi Guling dan Turunannya 

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. Nilai gizi adalah banyaknya kandungan 

gizi yang terdapat dalam makanan tradisional Bali (Intani, Setiyobroto , & Astuti , 

2019).  

Ditinjau dari 3 hasil pengamatan nilai gizi makanan tradisional Bali babi 

guling dan turunannya diketahui bahwa rentang kandungan protein yaitu 7,64-

25,66 g per 100g berat makanan dan 25-41,9g per porsi makanan, rentang 

kandungan lemak yaitu 9,21-35,48g per 100g berat makanan dan 22,6-50g 

perporsi makanan, rentang kandungan karbohidrat yaitu 1,83-6,57g per 100g berat 

makanan dan 25-46,5g perporsi makanan.  

Angka Kecukupan Gizi (AKG) adalah suatu nilai yang menunjukkan 

kebutuhan rata-rata zat gizi tertentu yang harus dipenuhi setiap hari bagi hampir 
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semua orang dengan karakteristik tertentu yang meliputi umur, jenis kelamin, 

tingkat aktivitas fisik, dan kondisi fisiologis, untuk hidup sehat. Berdasarkan 

AKG, rata-rata nilai gizi yang dianjurkan pada masing-masing orang bervariasi, 

tergantung pada umur, jenis kelamin, tingkat aktivitas fisik, dan keadaan fisiologis 

individu tersebut. Pada pria dewasa kelompok umur 30-49 tahun dibutuhkan 

kecukupan protein sekitar 65 gram, lemak 70 gram, dan karbohidrat 415 gram. 

Sedangkan pada wanita dewasa kelompok umur 30-49 tahun dibutuhkan 

kecukupan protein sekitar 60 gram, lemak 60 gram, dan  karbohidrat 340 gram 

(Permenkes RI, 2019).  

Berpedoman pada angka kecukupan gizi untuk pria dan wanita dewasa 

kelompok umur 30-49 tahun dengan kebutuhan protein (62,5 g), lemak (65 g), dan 

karbohidrat (377,5 g). Diketahui kontribusi protein makanan tradisional Bali babi 

guling dan turunannya memiliki rentang yaitu 12,24-41,06% per 100g dari 

kecukupan protein dan 40-67,04% perporsi, kontribusi lemak yaitu 14,17-54,58% 

per 100g dari kecukupan lemak dan 34,77-76,92% perporsi, kontribusi 

karbohidrat yaitu 0,48-1,74% per 100g kecukupan karbohidrat dan 6,62-12,32% 

perporsi.  

Dari hasil pengamatan daya terima wisatawan terhadap makanan 

tradisional Bali babi guling dan turunannya dan nilai gizi makanan tradisional 

Bali babi guling dan turunannya dapat disimpulkan bahwa makanan tradisional 

Bali babi guling dan turunannya dapat diterima dengan baik oleh wisatawan. Pada 

makanan tradisional Bali babi guling dan turunannya memiliki kandungan gizi 

yang bervariasi baik itu per 100g berat makanan maupun perporsi. Keberagaman 

jumlah nilai gizi yang terkandung dalam makanan tradisional Bali babi guling dan 
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turunannya dapat menjadi suatu daya tarik wisatawan untuk mengkonsumsi 

makanan tradisional Bali bukan hanya karena faktor kesukaan seperti rasa, aroma, 

tekstur, warna dan penyajian makanannya tetapi juga karena kandungan nilai 

gizinya. Oleh karena itu, makanan tradisional Bali babi guling dan turunannya 

patut diperkenalkan secara luas pada masa modern ini. 
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