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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1 Latar Belakang  

Kuliner Jawa Tengah merupakan salah satu kekayaan nusantara. Kuliner Jawa Tengah 

berbeda dengan Jawa Timur dan Jawa Barat. Kuliner di daerah Jawa Tengah memiliki ciri khas 

bersantan juga dimasak lama. Misalnya saja sayur oblok – oblok, masakan lauk pauk yang bisa 

dihangatkan kembali dan di santap di keesokan harinya. Sedangkan Jawa Barat dan Jawa Timur 

lebih sedikit asam juga menggunakan terasi dan petis. (Samaji, 2009) 

Semarang adalah salah satu destinasi wisata di Jawa Tengah yaitu kota metropolis yang 

berkembang dan memiliki sejarah yang patut di jelajahi. Ibu kota provinsi Jawa Tengah, berada di 

Pantai bagian Utara Jawa sebagai pelabuhan utama di sepanjang pesisir Pantai Utara. Banyak orang 

kagum akan kecantikan kota ini dengan tetap mempertahankan budayanya yang heterogen. 

Semarang sangat kental dengan budaya Jawa serta akulturasi dengan budaya lain seperti Tionghoa, 

Belanda, Arab. 

Semarang memiliki beberapa masakan yang sudah banyak dikenal oleh masyarakat luas, 

beberapa diantaranya yaitu Lunpia, Mie Titte, Ganjel Rel, Rasikan , Tahu Telur, Lontong Cap Go 

Meh, Soto Semarang, Mangut, Bandeng Presto, Wingko, Buntil,  Glewo Koyor, Tahu Pong. (Dikka, 

2014) 

Glewo merupakan salah satu makanan khas Semarang yang asli dari budaya Jawa. Glewo. 

Dengan bumbu khasnya yaitu daging serta kaya akan rempah seperti bumbu gulai. Glewo dalam 

bahasa Jawa berarti aneh, linglung, sebutan untuk penjual gulai (arti Glewo menurut bahasa Jawa, 

n.d.) .Glewo berasal dari kata glewor – glewor koyore yang artinya koyor yang merumbai. Maka  

nasi glewo dapat disebut makanan yang memiliki cita rasa yang unik dari Jawa yang kaya rempah.  

 Nasi glewo adalah salah satu kuliner tradisional masyarakat di kota Semarang pada tempo dulu 

yang merupakan makanan tradisional Semarang yang dekat dengan keluarga di kota Semarang 

.Kuliner nasi glewo merupakan salah satu kuliner legendaris Semarang sejak tahun 1930 yang 

hampir hilang.  (Nasi Glewo Kuliner Khas Semarang Sejak tahun 1930 yang Hampir Hilang, 2017)  

Nasi glewo mulai jual dari tahun 1930 – 1992 , kemudian mulai surut karena seiring 

perkembangan jaman dan bersaing dengan makanan kekinian seperti makanan cepat saji. Nasi 

glewo yang identik dengan menu orang tua, makanan berlemak, kuah santan kurang diminati oleh 

kalangan remaja yang lebih suka makanan kering. 
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 Nasi glewo tampilannya seperti nasi opor ayam seperti kebanyakan orang tahu. Tetapi bahan 

yang digunakan bukan berbahan dsar ayam melainkan otot atau biasa dikenal dengan koyor dan 

daging sapi diberi sambal goreng labu siam dan areh (bumbu gudeg) dengan tambahan emping 

mlinjo. Pembeda dengan nasi ayam pada umumnya yaitu dari resep. (Purbaya, 2017) 

Banyak masyarakat yang tinggal dan menetap maupun warga asli Semarang saat ini yang tidak 

tahu jika nasi glewo adalah makanan khas Semarang. Nasi glewo mulai muncul kembali tahun 2017 

sampai saat ini. Kini penjual nasi glewo di Semarang tidak banyak karena generasi dari pedagang 

nasi glewo tidak meneruskan usaha dari orangtua secara turun – temurun . Namun tidak ada litelatur 

serta kurangnya informasi di sosial media, masyarakat tidak mengetahui bahwa nasi glewo 

merupakan  makanan khas Semarang yang perlu dilestarikan. 

Maka dengan demikian perlu untuk memberi informasi mengenai nasi glewo pada masayarakat 

kota Semarang. Agar masyarakat kota Semarang mendapatme informasi mengenai nasi glewo 

makanan khas kota Semarang. Sehingga diperlukan adanya media promosi nasi glewo untuk 

melestarikan kuliner tempo dulu di Semarang khususnya nasi glewo. 

I.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana cara mempopulerkan kembali nasi glewo sebagai makanan khas kota Semarang 

melalui desain komunikasi visual ? 

I.3 Tujuan 

Membuat perancangan media promosi mengenai nasi glewo makanan khas kota Semarang 

melalui Desain Komunikasi Visual. 

I.4 Manfaat 

     Dari analisa diatas maka didapat manfaat sebagai berikut : 

A. Bagi Masyarakat : 

Menambah wawasan ataupun pengetahuan masyarakat mengenai kuliner Semarang  

B. Bagi Pendidikam Desain Komunikasi Visual : 

Memanfaatkan pendidikan Desain Komunikasi Visual sebagai media promosi 

sesuatu yang bernilai sejarah. 

C. Bagi Penulis 

Menambah wawasan penulis tentang pentingnya media promosi dalam 

penyampaian suatu informasi kuliner di Semarang 
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I.5 Metodologi Perancangan 

    1.5.1 User Research 

 User Research berdasarkan data primer dan data sekunder, yaitu : 

a. Data Primer 

➢ Data Kuisioner 

Data kuisioner ditujukan kepada masyarakat kota Semarang berumur 18-25 

tahun kaum generasi muda yang aktif di media online dan sosial. Serta memiliki 

kemauan atau minat untuk mencari informasi terkini atau yang sedang gencar 

saat ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Usia target audiens 

    (sumber : dok.pribadi) 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Tempat tinggal dan menetap target audiens 

    (sumber : dok.pribadi) 
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1.3 Domisili target audiens 

    (sumber : dok.pribadi) 

 

1.4 Target audiens pengguna media sosial 

    (sumber : dok.pribadi) 

 

 

 

 

 

 

1.5 Kebiasaan target audiens 

    (sumber : dok.pribadi) 

 

➢ Wawancara  

Wawancara dalam perancangan ini dilakukan pada narasumber terpercaya 

yaitu penjual nasi glewo yang meneruskan usahanya turun – temurun, untuk 
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mengetahui informasi tentang nasi glewo. Serta narasumber pendukung 

seperti food fotografer dan food styling, target audiens, serta penggemar 

kuliner. 

b. Data Sekunder 

➢ Studi Pustaka 

Studi pustaka merupakan suatu kegiatan untuk mencari teori penelitian 

dengan mengumpulkan informasi sebanyak mungkin dari sumber-sumber 

kepustakaan yang diperoleh. Kepustakaan tersebut diperoleh dari buku, 

koran, jurnal, internet dan sumber-sumber lainnya. 

     1.5.2 Insight 

Berdasarkan beberapa data yang didapat, penduduk ataupun masyarakat di kota 

Semarang khususnya generasi muda tidak mengetahui makanan khas nasi glewo. 

Insight : 

a. Generasi penjual nasi glewo tidak melanjutkan usaha dari orangtuanya secara turun- 

menurun , maka dari itu hanya ada satu penjual nasi glewo saat ini. 

b. Kurangnya litelatur yang membahas mengenai sejarah nasi glewo serta minim data 

informasi yang menjelaskan kuliner ini merupakan salah satu makan khas 

Semarang. 

c. Kurangnya sebuah media promosi untuk mengenalkan nasi glewo kepada 

masyarakat di kota Semarang khususnya para generasi muda. 

     1.5.3 Background Research 

Dalam perancangan ini menggunakan metode untuk mencari data ataupun 

informasi tentang nasi glewo. Metode yang digunakan yaitu kuisioner online, 

wawancara mendalam, studi pustaka. 

 Penyebaran kuisioner secara online ditujukan untuk generasi muda berumur 18-

25 tahun untuk mendapatkan informasi apakah generasi muda mengenal dan 

mengetahui makanan khas Semarang yang hampir saja hilang sebagai menu 

makanan tempo dulu di Semarang. Selain itu kuioner ini digunakan untuk 

mendapatkan data mengenai pandangan atau pendapat dari masyarakat serta 

seberapa tahu mereka tentang kuliner ini. 
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 Wawancara ditujukan kepada narasumber yang terpercaya yaitu pewaris asli 

resep nasi glewo. Wawancara ini bertujuan untuk mendapat informasi lebih banyak 

dan rinci mengenai kuliner ini serta berbagai kendala untuk mengenalkan kembali 

nasi glewo kepada masyarakat Semarang agar kuliner ini dapat dikenal bukan untuk 

dikenang atau hanya sebatas cerita. 

Studi pustaka adalah kegiatan untuk mencari teori penelitian dengan 

mendapatkan informasi sebanyak mungkindapat dari sumber-sumber kepustakaan 

yang dapat diperoleh. Kepustakaan tersebut dapat diperoleh dari jurnal, koran, buku, 

internet dan sumber-sumber lainnya. Sehingga peneliti mendapatkan data yang akan 

digunakan dalam perancangan ini dari berbagai sumber. 

    1. 5.4 Intial ( Concept ) 

Dalam penelitian ini terdapat masalah utama yaitu kurangnya media promosi 

untuk mempromosikan kuliner legendaris Semarang yang menunjukkan kepada 

masyarakat kota Semarang bahwa terdapat kuliner yang hampir punah yaitu nasi glewo.  

 Peneliti akan menggunakan perancangan media promosi melalui sosial media 

untuk mengkomunikasikan perancangan ini serta memberi informasi mengenai nasi 

glewo agar masyarakat mendapat informasi tentang makanan legendarism yaitu salah 

satu makanan khas Semarang yang hampir hilang seiiring perkembangan jaman. Maka 

penulis ingin mengajak masyarakat Semarang terutama generasi muda untuk mengenal 

kembali warisan ataupun budaya dari leluhur dan diharapkan bisa ikut melestarikan 

makanan khas Semarang ini tidak hilang. 
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I.6 Skema Perancangan 

 

                           1.6 Skema Perancangan 

(sumber : dok.pribadi) 
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I.7Tinjauan Pustaka 

     1. Ragam Rempah dalam Cita Rasa Masakan Nusantara 

Rempah-rempah berperan penting untuk memberikan rasa dan aroma pada makanan. 

Masakan Nusantara memiliki cita rasa yang begitu kuat sebab didukung oleh rempah-

rempah sebagai bumbu dasar. Rempah dan campuran bumbu dasar diolah sedemikian 

rupa yang memberi cita rasa unik, serta menciptakan warna dan aroma yang khas pada 

masakan tradisional. Ini merupakan alasan bahwa masakan Nusantara terasa khas 

kelezatannya. 

Jejak sejarah membuktikan rempah Nusantara terkenal melalui perdagangan dunia 

sejak berabad silam. Selain dimanfaatkan untuk memperkuat rasa, rempah  digunakan 

untuk pengawet serta tanaman obat. Pada masa kolonial bumi nusantara termasyur 

dengan istilah “Pulau Rempah-rempah”. Dapat dipahami bahwa rempah-rempah 

Indonesia seperti pala, kapulaga, lada,  dan cengkih merupakan tanaman yang tumbuh 

baik di Indonesia. (Maligai Indonesia, 2017) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


