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BAB I 
PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Makanan tradisional merupakan makanan yang sering dikonsumsi pada 

suatu musim atau perayaan secara turun-temurun dari generasi ke generasi 

selanjutnya yang berkaitan dengan tradisi suatu daerah (Erijanto & Fibrianto, 2018). 

Jenis atau ragam makanan tradisional secara umum terdapat makanan lengkap, 

selingan dan minuman. Oleh karena itu, makanan tradisional secara umum 

merupakan sebuah makanan yang mempunyai atribut karakteristik dari daerah 

masing-masing (Noviadji, 2014). 

Seiring dengan perubahan zaman, makanan tradisional China telah menjadi 

populer yang sering ditemukan di Indonesia, yang mendapatkan impresi atau kesan 

dari kebudayaan China dan banyak diminati oleh masyarakat. Menurut Devana, 

Agung, & Kurniawan (2014), Makanan tradisional China, pada umumnya memiliki 

makna dan sejarah. Selain itu, makanan tradisional China juga bertujuan untuk 

merayakan festival, peristiwa dan pengenangan kembali tentang leluhur keturunan 

China.  

Dahulu kala, mitos asal usul munculnya makanan tradisional China sering 

diceritakan secara turun-temurun untuk mewariskan ajaran kepada anak-anak guna 

untuk melestarikan makanan tradisional China supaya dapat menjaga warisan 

budaya. Namun, terdapat konflik yang kronis mengenai banyak masyarakat 

indonesia baik berketurunan China maupun tidak kurang mengetahui tentang cerita 

mitos asal-usul kebudayaan makanan tradisonal China yang disebabkan oleh 
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kemajuannya teknologi, mereka menjadi tidak menghargai dan kurangnya dalam 

mengetahui kebudayaan yang penuh dengan makna dan nilai-nilai adat (Devana et 

al., 2014).  

Menurut E. Purwanto, H, & Muljosumarto (2016), Video dokumenter 

mempunyai keunggulan yang berkewajiban dalam menyampaikan informasi 

karena penerima informasi dapat mengetahui penerangan secara langsung dari 

narasumber dalam membagikan bahan yang bersifat fakta. Selain itu, video 

dokumenter merupakan sebuah film yang menyediakan data yang bersifat aktual 

yang bertujuan untuk menghibur, mengajar atau menceritakan kehidupan sehari-

hari yang berisi percakapan dan opini (Kardewa & Siahaan, 2017). 

Metode demonstrasi merupakan sebuah metode yang sangat praktis dan 

efektif dikarenakan dapat membantu penulis untuk mencari solusi berdasarkan 

fakta atau kumpulan data yang yang bersifat validitas (Ady, 2014). Metode 

wawancara sebagai teknik pengumpulan data yang bertujuan untuk pengadaaan 

tanya jawab atau interview secara langsung untuk memperoleh informasi 

berdasarkan objek penelitian dari pertanyaan yang tersusun yang akan diajukan 

kepada narasumber (Sanjaya, Rahyuda, & Wardana, 2016).  

Berdasarkan dari latar belakang permasalahan diatas, dengan perancangan 

dan implementasi video dokumenter yang disusun, bertujuan untuk 

memperkenalkan tentang kisah legenda kebudayaan China dan proses pembuatan 

makanan tradisional China. Maka penulis merancang sebuah video dokumenter 

berisikan informasi yang berhubungan dengan makanan tradisional China, maka 

penulis memutuskan untuk memilih topik tugas akhir ini dengan judul 
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“PERANCANGAN VIDEO DOKUMENTER MAKANAN TRADISIONAL 

CHINA MENGGUNAKAN METODE DEMONSTRASI DAN 

WAWANCARA ”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Dalam proses penelitian makanan tradisional China, penulis akan 

melakukan wawancara tentang makanan tradisional China kepada orang-orang 

yang berwawasan luas tentang pengertian dan sejarah makanan tradisional China. 

Penulis akan membahas tentang masalah yang terdapat pada tugas akhir sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana cara penulis menyampaikan kisah dan proses pembuatan 

makanan tradisional China ? 

2. Bagaimana cara penulis merencanakan dalam pembuatan video 

dokumenter mengenai makanan tradisional China ? 

3. Bagaimana cara penulis agar dapat mengembangkan video dokumenter 

mengenai makanan tradisional China ? 

1.3 Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian atau investigasi dalam menciptakan makanan 

tradisional China  berbasis video dokumenter adalah sebagai berikut: 

1. Menyampaikan tentang kisah legenda dan proses pembuatan makanan 

tradisional China serta mengarahkan kepada pembaca untuk tertarik 

dalam membuat makanan tradisional China untuk membangkitkan 

masyarakat untuk mengenang kembali tentang makanan tradisional 

China. 
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2. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana strata 1 (S-

1). 

3. Sebagai salah satu bukti untuk menunjukkan kemampuan penulis 

sebagai ahli di bidang sinematografi. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian atau investigasi yang dilakukan oleh penulis 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagi penonton 

a. Memperkenalkan kisah legenda budaya makanan tradisional China. 

b. Menambahkan pengetahuan tentang makanan tradisional China. 

2. Bagi penulis 

a. Meningkatkan wawasan penulis tentang pembuatan video dokumenter 

makanan tradisional China dengan menggunakan metode demontrasi 

dan wawancara. 

b. Bertujuan untuk menyelesaikan tugas akhir di kuliah. 

3. Bagi akademis  

a. Memberikan kontribusi sebagai salah satu pengembangan teknologi 

komputer di bidang multimedia terutama video. 

b. Sebagai bahan dasar dari pengembangan video yang dibuat pada masa 

yang akan datang. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Penulisan laporan skripsi terbagi menjadi lima bab yang akan digunakan 

dalam laporan skripsi, maka ada beberapa bab yang akan dibahas, yaitu: 
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BAB I   PENDAHULUAN 

Pada bab ini menjelaskan cara menguraikan tentang latar belakang, 

rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian serta sistematikan pembahasan laporan kerja skripsi. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini mendeskripsikan mengenai tinjauan pustaka atau 

penelitian yang pernah dilakukan oleh penelitian sebelumnya yang 

akan dijadikan landasan dan metode untuk mengembangakan sistem 

pendukung keputusan. 

BAB III  METODOLOGI PENELTIAN 

Pada bab ini menerangkan rancangan desain atau kreasi cara yang 

dibuat dalam menyambut permsalahan yang akan dicermat secara 

jelas. 

BAB IV  ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Analisis dan pembahasan menerangkan tentang analisis data,  

perancangan video dokumenter dan masalah dalam pembuatan  

video dokumenter. 

BAB V  PENUTUP 

Pada bab ini, menerangkan kesimpulan dan saran untuk 

perancangan video dokumenter 
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