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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Generasi milenial menjadi generasi yang kreatif dalam perkembangan 

digital saat ini. Hampir 24 jam mereka menggunakan sosial media untuk segala 

kegiatan setiap harinya. Dalam era ini sangat banyak perkembangan yang 

signifikan dalam bidang kendaraan, alat musik, kesenian (musik, film, tarian), alat 

komunikasi, alat-alat penelitian, bahkan di bidang kuliner.  Kreasi dan inovasi di 

berbagai bidang sangat berkembang pesat, salah satu yang sedang tren saat ini 

adalah kreasi dan inovasi di bidang kuliner, yaitu makanan dan minuman. 

Makanan merupakan bagian dari tradisi sebuah daerah bahkan negara. Setiap 

negara memiliki makanan khasnya masing-masing di mana kuliner di setiap 

negara menunjukkan identitas serta kondisi negara tersebut dari segi pangan. 

Dengan begitu pesatnya perkembangan zaman, tidak hanya industri teknologi 

yang berkembang, namun juga industri makanan dan minuman. Pengembangan 

ini sangat penting bagi kehidupan manusia di masa mendatang karena kebutuhan 

manusia dari waktu ke waktu akan berubah dan para pelaku industri harus terus 

bisa menarik minat konsumen agar tetap mencintai produk-produknya. Yang 

dulunya makanan hanya sebatas mengenyangkan perut, sekarang makanan 

menjadi hal yang mempunyai nilai estetik yang tinggi. 

Tabel 1.1 Grafik Data Pertumbuhan Industri Makanan dan Minuman, 2010 

- 2017 
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Sumber: https://www.dataindustri.com/produk/data-pertumbuhan-industri-

makanan-dan-minuman/ (Data Sekunder) 

 Kota Surabaya adalah salah satu kota bisnis atau kota industri di Jawa 

Timur. Selain penuh dengan industri elektronik dan bidang pembangunan, kota 

Surabaya juga menjadi salah satu kota yang memiliki banyak tempat makan di 

Jawa Timur, seperti warung pinggir jalan, restoran, cafe, bahkan kedai-kedai yang 

sekarang sedang tren di kalangan milenial dan Gen-Z. Ada banyak wisata kuliner 

di Surabaya, seperti: 

1. Wisata Kuliner Bratang Binangun  

2. Sentra Kuliner Semolowaru 

3. Wisata Kuliner Deres 

4. Sentra Wisata Kuliner 

5. Dharmahusada, Wisata Kuliner Mulyorejo 

6. Sentra Kuliner Dharmawangsa 

7. Wisata Kuliner Malam Surabaya 

8. Wisata Kuliner Krembangan 

9. Wisata Kuliner Tanah Merah 
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10. Wisata Kuliner Jambangan, dan masih banyak lagi.  

Kuliner adalah suatu kegiatan mengolah masakan yang berupa lauk-pauk, 

makanan dan minuman. Ada banyak macam kuliner di setiap daerah dan 

mempunyai khasnya masing-masing. Layaknya jenis tradisi pada umumnya, 

makanan juga bisa dikombinasikan. Kegiatan mengkombinasikan unsur dan 

tradisi kuliner yang berbeda ini dikenal dengan istilah fusion food. Saat ini fusion 

food cukup populer di kalangan pencinta kuliner khususnya milenial yang selalu 

menyukai dan tertantang mencoba hal baru. Oleh karenanya, para pebisnis kuliner 

dituntut untuk terus berinovasi membuat kreasi yang berbeda sehingga dapat 

menarik minat konsumen.  

Fusion food merupakan sebuah ide dari Wolfgang Puck yang 

menggabungkan atau memadumadankan berbagai jenis makanan yang berasal 

dari gaya hidup yang mulai ada pada akhir tahun 1970-an di Negara Eropa 

khususnya Inggris, yang merupakan Negara dengan penduduk pendatang yang 

beragam dari berbagai negara (Batat, 2019). Berdasarkan konsep awal, istilah 

fusion food merupakan perpaduan  bahan baku dan cara memasak antara dua atau 

lebih makanan yang berasal dari daerah yang berbeda. Fusion food makin 

berkembang sejak datangnya aneka bumbu masakan dari belahan dunia Eropa dan 

Amerika ke Asia dan wilayah timur lainnya. Perpaduan budaya lewat pernikahan 

dua orang yang berbeda kebangsaan juga menjadi alasan munculnya fusion food 

ini. 

Orang yang mudah bosan identik dengan orang yang kreatif. Di sisi lain 

untuk menyalurkan kekreatifannya, hal ini juga dapat menjadi tren yang 
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berkembang dengan baik. Makanan tradisional yang kadang dipandang sebelah 

mata oleh sebagian ternyata bisa dimodifikasi. Dalam pengembangan ini pastinya 

tidak langsung berhasil karena tidak semua bahan apabila dipadukan menciptakan 

rasa yang enak. Pengembangan ini dilakukan agar lebih banyak orang yang 

meminati makanan tradisional, terutama masyarakan Indonesia. 

Pengembangannya berupa cara menyajikannya dan perpaduan antara dua 

makanan yang berbeda. Tak heran jika fusion food menjadi menu favorit banyak 

orang dan menjadi tren beberapa tahun belakangan ini. Maka dari itu, para 

pemilik usaha kuliner harus menguasai kemampuan menggabungkan makanan 

dan gaya memasak dari berbagai negara sehingga tercipta sajian menu dengan 

rasa baru atau setidaknya mempunyai chef yang mampu dalam fusion food. Hal-

hal yang harus diperhatikan dalam membuat fusion food di antaranya adalah 

mempelajari menu aslinya, mengetahui sejarah dan cara penyajian yang tepat 

menu aslinya. Lalu, perhatikan komponennya seperti bahan baku hingga bumbu 

dan sausnya. Untuk menyajikan fusion food sebagai menu restoran harus 

perhatikan bahan-bahan dasarnya. Salah satunya adalah bumbu dan saus yang 

merupakan bahan dasar penting pada beberapa sajian menu. Generasi milenial dan 

generasi Z mempunyai selera kuliner tersendiri. Keberhasilan dalam fusion food 

dinilai dari tanpa menghilangkan keaslian makanan dasarnya di mana hal itulah 

yang menjadi tantang bagi semua pelaku industri kuliner 

 Untuk tetap hidup, kehidupan haruslah berjalan secara dinamis agar tetap 

“hidup” dan tidak flat. Begitu juga halnya dengan bagaimana kita membuat hidup 

ini agar selalu menarik, maka dari itu muncullah pikiran-pikiran kreatif dari 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TUGAS AIKHIR FUSION FOOD NUSANTARA... NUR FADILAH



5 

 

 
 

 

manusia itu sendiri. Kreativitas ini pastinya tidak muncul dengan mudahnya, perlu 

banyak inspirasi agar kreativitas manusia tetap terasah. Kekreatifan ini terjadi 

pada berbagai bagian kehidupan kita, dari papan, sandang, sampai pangan. 

Contohnya dari pangan, ternyata tidak hanya motor atau mobil yang seringnya 

dimodifikasi, makanan pun sekarang sudah banyak yang memodifikasi / 

mempadupadankan / mengkombinasikan 2 makanan atau lebih. Anggapan bila 

bisnis di bidang kuliner tidak akan pernah mati. Hal ini dikarenakan setiap orang 

butuh makan. Namun yang tidak boleh dilupakan oleh para pelaku industri ialah 

melakukan inovasi. Sebab kalau tidak begitu, konsumen dapat merasa bosan dan 

pada akhirnya memilih makanan lain yang dianggap lebih menarik. 

Dari hasil fusion, mulai banyak orang yang ikut melakukan kegiatan fusion 

food, seperti yang dilakukan oleh Restoran Botanika Surabaya. Untuk tetap eksis 

di dunia kuliner, Restoran Botanika Surabaya mengangkat tema restoran dengan 

Nusantara Fusion yang di dalamnya merupakan perpaduan masakan-masakan 

Nusantara. Dengan adanya latar belakang di atas, peneliti sangat tertarik untuk 

melakukan penelitian mengenai fusion food di Restoran Botanika Surabaya.  

1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang ada, maka peneliti merumuskan masalah sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana padu padan makanan nusantara di Restoran Botanika Surabaya? 

2. Bagaimana pendapat konsumen terhadap padu padan makanan nusantara di 

Restoran Botanika Surabaya? 
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1.3 Tujuan & Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini untuk memperoleh jawaban atas masalah yang telah 

dirumuskan. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengidentifikasi konsep fusion food  

2. Mengidentifikasi jenis-jenis fusion food 

3. Mengetahui fusion food di Restoran Botanika Surabaya 

4. Mengetahui pendapat konsumen tentang padu padan makanan / fusion 

food di Restoran Botanika Surabaya 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Penulis 

a. Penulis menjadi mendapatkan wawasan yang lebih luas mengenai 

fusion food 

b. Penulis belajar membaca dari banyak sumber karena dasar dari 

penulisan ini adalah memiliki wawasan yang banyak, yaitu dari 

membaca. 

c. Penulis dapat membandingkan teori yang didapat di bangku kuliah 

dengan keadaan lapangan 

2. Bagi DIII Kepariwisataan/Bina Wisata 

a. Sebagai bahan kajian untuk mahasiswa D3 Kepariwisataan/Bina 

Wisata selanjutnya 

b. Memberikan pengetahuan tentang fusion food 
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3. Bagi Pembaca 

a. Memberikan informasi pada pembaca tentang konsep fusion food 

b. Memberikan informasi pada pembaca tentang jenis-jenis fusion food 

c. Memberikan informasi pada pembaca tentang fusion food di Restoran 

Botanika Surabaya 

d. Memberikan informasi pada pembaca tentang pendapat konsumen 

tentang fusion food di Restoran Botanika Surabaya 

1.4 Kerangka Pemikiran 

Untuk menentukan judul penelitian  dan mempermudah serta memperjelas 

hasil pembahasan, selain menentukan batasan-batasan konsep penulis juga 

memberikan landasan-landasan pemikiran yang berkaitan dengan rumusan 

masalah sebagai bahan penelitian di lapangan. Dari latar belakang masalah dan 

rumusan masalah yang sudah dijelaskan maka dapat disusun kerangka pemikiran 

sebagai berikut :  

Bagan 1.4 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

Fusion Food Nusantara di Restoran Botanika Surabaya 

Hasil dari fusion food di Restoran Botanika 

Surabaya 

Konsep Fusion Food 

Jenis – Jenis Fusion Food 
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Memasak merupakan suatu kegiatan menyiapkan bahan-bahan makanan 

untuk diolah dengan cara dipanaskan supaya bisa dimakan. Kegiatan memasakan 

ini mempunyai beberapa metode, teknik, peralatan, bahan, dan bumbu untuk 

menghasilkan makanan yang diinginkan. Memasak dapat mengubah bahan-bahan 

makan menjadi suatu makanan yang mempunyai warna, rupa, rasa, tekstur, 

penampilan dan nilai nutrisi yang baik untuk tubuh dan makanan yang dimasak 

akan mudah dicerna oleh organ pencernaan tubuh. Setiap metode memasak tidak 

untuk semua bahan makanan, ada bahan makanan yang tidak boleh digoreng, 

tidak boleh direbus, atau tidak boleh dikukus. Hal ini disebabkan setiap bahan 

makanan punya cara tersendiri untuk dimasak. Berikut beberapa metode memasak 

yang sering kita ketahui: 

1. Menggoreng, yaitu pengolahan bahan makanan dengan cara bahan 

makanan dimasukkan ke dalam wajan yang beirisi minyak goreng 

yang panas. Contoh, telur goreng, pisang goreng, tempe goreng, tahu 

goreng, terong goreng. 

2. Merebus, yaitu pengolahan bahan makanan dengan cara direndam 

atau dicelupkan ke panci yang berisi air yang sudah dipanaskan. 

Contoh, telur rebus, kentang rebus, singkong rebus, telo rebus, 

pisang rebus. 

Pendapat konsumen tentang fusion food di Restoran Botanika Surabaya 
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3. Mengukus, yaitu pengolahan bahan makanan dengan cara 

menggunakan uap air yang sedang dipanaskan di dalam panci, 

dandang, atau wajan. Contoh, bolu kukus, roti kukus, pisang kukus, 

tempe kukus. 

4. Menumis, yaitu pengolahan bahan makanan dengan cara 

menggunakan sedikit minyak (minyak kelapa, minyak zaitun) dan 

ditambah sedikit air sampai berkuah. Contoh, tumis kangkung, tumis 

tempe/tahu, tumis kentang, tumis brokoli, tumis kacang panjang, 

tumis pare. 

5. Membakar atau memanggang, yaitu pengolahan bahan makanan 

dengan cara menggunakan bara api dan bahan makanannya ditaruh 

di atas bara api tersebut. Biasanya bara apinya terbuat dari kayu atau 

arang. Contoh, ayam bakar, beef steak, roti panggang, ikan bakar, 

ikan panggangan, jagung bakar, degan bakar, sate ayam, sate 

kambing, sate sapi. 

6. Memanggang dengan oven (bake), yaitu pengolahan bahan makanan 

dengan memasukkan bahan makanan ke dalam alat yang bernama 

oven dan di bawah oven ada pemanasnya. Contoh, cookies, bread,  

dan berbagai olahan pastry. 

7. Menyangrai, yaitu pengolahan bahan makanan yang digoreng tanpa 

menggunakan minyak ataupun air sehingga bahan makanan langsung 

bersentuhan dengan wajan. Namun, ada juga bahan makanan yang 

disangrai memakai pasir. Contoh, kopi, kerupuk pasir. 
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Metode dan teknik yang telah dijelaskan di atas merupakan sebagian dari 

berbagai macam metode dan teknik dalam pengolahan bahan makanan. Selain 

metode dan teknik di atas juga ada pengolahan bahan makanan dengan cara 

diasap, ditim, disangan, dan masih banyak lagi. Setiap negara punya ciri khasnya 

dalam memasak di mana hal tersebut dipengaruhi oleh faktor budaya, ekonomi, 

sosial, agrikultur dan faktor-faktor lainnya. 

Proses Keputusan Inovasi 

Inovasi yang muncul di setiap perkembangan zaman tidak langsung 

muncul begitu adanya karena ada proses/tahapan yang dilalui untuk memunculkan 

suatu inovasi produk yang diinginkan. Proses keputusan inovasi memiliki 5 tahap, 

yaitu tahap pengetahuan, tahapan bujukan, tahapan keputusan, tahap implementasi 

dan tahap konfirmasi. 

1. Tahap Pengetahuan (Knowledge) 

Tahap pengetahuan adalah tahap di mana seseorang menyadari inovasi 

tersebut dan mencari tahu lebih banyak tentang inovasi tersebut. Dari 

perluasan pengetahuan ini seseorang menjadi tahu banyak hal tentang 

apa-apa yang akan diinovasikan. Tahap ini bisa dilakukan dengan 

membaca buku, membaca di internet, atau bertanya kepada yang lebih 

berpengalaman. 

2. Tahap Bujukan (Persuation) 

Tahap bujukan adalah tahap di mana seseorang bisa menyadari apakah 

inovasi yang akan ia buat akan ia senangi nanti.  
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3. Tahap Keputusan (Decision) 

Tahap keputusan adalah tahap di mana setelah seseorang melalui 

tahap pengetahuan dan tahan bujukan maka seseorang tersebut bisa 

memutuskan apakah akan menerima atau menolak inovasi tersebut. 

Seseorang menerima inovasi apabila hal tersebut akan membuatnya 

senang saat menerapkannya, namun seseorang dapat menolak sebuah 

inovasi apabila hal tersebut ia pikir tidak akan menyenangkan bila 

dilakukan.  

4. Tahap Implementasi (Implementation) 

Tahap implementasi adalah tahap di mana seseorang menerima 

inovasi. Tahap ini adalah tahap di mana seseorang mulai menerapkan 

inovasi yang akan ia buat. Dalam proses ini seseorang melakukan 

perencanaan, persiapan, dan penerapan atas inovasi. Dalam tahap ini 

seseorang bisa mengetahui apakah inovasi yang ia buat berhasil atau 

tidak. 

5. Tahap Konfirmasi (Confirmation) 

Tahap konfirmasi adalah tahap di mana seseorang mencari penguatan 

dalam keputusan yang telah diambil. Tahap ini hampir seperti evaluasi 

atas tahap keputusan dan tahap implementasi yang telah dilakukan. 

Setelah melewati 2 tahap tersebut, seseorang bisa memastikan kembali 

atas inovasi yang telah dipilih apakah hal tersebut bertentangan akan 

suatu hal atau tidak. Apabila setelah dilakukan 2 tahap di atas lalu 

ditemukan bahwa inovasi yang dipilih bertentangan dengan suatu hal, 
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maka seseorang bisa menentukan untuk menarik kembali keputusan 

yang diambilnya. 

Ada beberapa macam tipe konsumen, yaitu: 

1. Konsumen Impulsif, konsumen impulsif adalah konsumen yang mudah 

untuk dipengaruhi. Dengan meyakinkan mereka sedikit mengenai produk 

kita, maka mereka akan langsung membelinya.  

2. Konsumen Diskon, konsumen diskon adalah konsumen yang suka dengan 

diskon/potongan harga. Seperti namanya, konsumen ini berfokus pada 

diskon yang diberikan daripada kualitas barang. 

3. Konsumen Loyal, konsumen loyal adalah konsumen yang setia pada 

penjualan yang kita tawarkan. Hal ini bisa jadi karena pelayanan serta 

kualitas barang yang baik yang kita berikan kepada konsumen yang 

membuat konsumen tersebut selalu datang kepada kia. 

 

1.5 Metode Penelitian 

 Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode deskriptif 

kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa 

kata-kata tertulis, gambaran atau lukisan secara sistematis dan akurat mengenai 

fakta. Sebab, metode ini lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan 

ganda, menyajikan langsung hakekat hubungan antara penelitian dengan 

responden, lebih peka dan dapat menyesuaikan diri dengan banyak pengaruh 

bersama dan pola nilai yang dihadapi (Moleong, 2016 : 5).  
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1.5.1 Batasan Konsep/Masalah 

Batasan masalah adalah ruang lingkup masalah atau upaya membatasi 

ruang lingkup masalah yang terlalu luas atau lebar sehingga penelitian itu lebih 

bisa fokus untuk dilakukan. Hal ini dilakukan agar pembahasannya tidak terlalu 

luas kepada aspek-aspek yang jauh dari relevansi sehingga penelitian itu bisa lebih 

fokus untuk dilakukan. Peneliti membatasi masalah yang akan dibahas, yaitu 

membahas perpaduan makanan di Restoran Botanika Surabaya. Penulis akan 

membatasi konsep yang digunakan, antara lain: 

 Restoran. Restoran atau rumah makan adalah usaha penyediaan jasa 

makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan 

untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian di suatu tempat 

tetap yang tidak berpindah-pindah dengan tujuan memperoleh 

keuntungan dan/atau laba (Permen Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 

No.11 Tahun 2014). 

 Makanan Fusion. Makanan dan minuman hasil dari fusion di Restoran 

Botanika akan menjadi bahan untuk peneliti bahas yang di dalamnya ada 

sejarah, jenis-jenis, syarat-syarat, dan hasil-hasil dari kegiatan fusion itu 

sendiri. 

 Konsumen. Orang yang merasakan langsung kualitas pelayanan dan 

dapat menilai apa yang telah dirasakan dari hasil pelayanan mana yang 

lebih memenuhi kebutuhan dan harapannya. Jumlah konsumen yang 

dipilih hanya beberapa mengingat penjunjung Restoran Botanika 

lumayan banyak. Konsumen dalam penelitian ini adalah yang 
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menggunakan jasa Restoran Botanika yang diharapkan mampu 

mendapatkan bahan-bahan penelitian yang digunakan sebagai data yang 

dapat dikaji. 

1.5.2 Teknik Penentuan Lokasi 

Lokasi dalam penelitian ini dilakukan di Restoran Botanika Surabaya. 

Dalam menentukan lokasi ini didasarkan atas pertimbangan: 

A. Restoran Botanika Surabaya adalah salah satu restoran fusion food yang ada 

di Surabaya dengan jumlah peminat yang cukup besar 

B. Restoran Botanika Surabaya menawarkan fusion food Nusantara 

1.5.3 Teknik Penentuan Informan 

  Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari pengamatan 

berperan serta, namun peran penelitianlah yang menentukan keseluruhan alur 

penelitian. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan 

informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Jadi, ia harus mempunyai 

banyak pengalaman tentang latar penelitian. Ia berkewajiban secara sukarela 

menjadi anggota tim dengan kebaikannya dan dengan suka rela ia dapat 

emberikan pandangan dari segi orang dalam tentang nilai dan sikap (Moleong, 

2016:132). 

 Kegunaan informan bagi peneliti adalah membantu agar secepatnya dan 

tetap seteliti mungkin dapat membenahkan diri dalam konteks setempat terutama 

bagi peneliti yang belum mengalami latihan etnografi (Moleong, 2016:132). 

Informan yang diperlukan aalah orang-orang yang berpengalaman atau sudah 
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lama bekerja dibidang tersebut. Sehubungan dengan itu dipilih beberapa informan 

yang diwawancarai di lokasi atau tempat diadakan penelitian. Persyaratan dalam 

memilih dan menentukan seorang informan  (Moleong, 2016:132) adalah sebagai 

berikut: 

1. Responsif 

2. Dapat menyesuaikan diri 

3. Menekankan keutuhan 

4. Mendasarkan diri atas perluasan pegetahuan 

5. Jujur dan taat pada janji 

6. Mempunyai pandangan tertentu tentang suatu hal atau peristiwa yang 

terjadi 

7. Tidak termasuk anggota salah satu kelompok yang bertikai dalam latar 

penelitian 

Berdasarkan hal-hal tersebut maka informan yang diambil peneliti 

adalah: 

1. Checker, dalam penelitian ini penulis meminta catatan tentang kreasi dan 

inovasi dalam fusion food di Restoran Botanika Surabaya yang mencakup 

macam-macam makanan yang di-fusion. 

2. Manager Restoran Botanika Surabaya, dalam penelitian ini penulis 

meminta informasi mengenai asal mula membuat restoran fusion dan 

perkembangannya sampai saat ini yang banyak diminati.  
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3. Konsumen, dalam penelitian ini penulis meminta tanggapan konsumen 

terhadap padu padan makanan Restoran Botanika Surabaya. 

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data dan data informan penulis menggunakan 

beberapa cara sebagai berikut: 

 A. Observasi 

Pada metode ini penulis melakukan observasi dimana pengamatan 

melakukan fungsi pengenalan pada obyek yang diamati, dengan demikian dapat 

diperoleh informasi apa saja yang dibutuhkan. Observasi atau pengamatan 

merupakan cara pengumpulan data yang menggunakan jalan mengamati dan 

meneliti kejadian yang sedang berlangsung. Terdapat 2 observasi, yaitu observasi 

berperan serta dan tanpa peran serta. Observasi tanpa peran serta artinya pengamat 

hanya melakukan satu fungsi, yaitu mengamati. Sedangkan berperan serta, 

pengamat melakukan dua peran sekaligus, yaitu sebagai pengamat sekaligus 

menjadi anggota resmi dari kelompok yang diamati. 

Pengamatan dapat pula dibagi menjadi pengamatan terbuka dan tertutup. 

Yang terbuka atau tertutup di sini adalah pengamatan dan latar penelitian. 

Pengamatan secara terbuka diketahui oleh subjek, sebaliknya para subjek dengan 

sukarela memberikan kesempatan kepada pengamat untuk mengamati peristiwa 

yang terjadi, dan mereka menyadari kalau sedang diamati. Sebaliknya, pada 

pengamatan tertutup, pengamat bekerja dan mengadakan pengamatan tanpa 

diketahui oleh subjeknya (Moleong, 2016:176). Dalam penelitian ini, peneliti 
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menggunakan penelitian tanpa peran serta. Alasan peneliti melakukan observasi 

dengan metode tersebut karena peneliti hanya mengamati fusion food di Restoran 

Botanika Surabaya tanpa ikut berkontribusi dalam proses pembuatan fusion food. 

Informasi dan data diolah sedemikian rupa untuk melengkapi data yang sudah ada 

sebelumnya. 

 B. Wawancara 

Wawancara digunakan oleh penulis dalam memperoleh informasi dari 

pihak restoran yang terkait. Wawancara merupakan percakapan dengan maksud 

percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang 

mengajukan pertanyaan dan (interviewee) yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan itu. Maksud mengadakan wawancara antara lain mengkontruksi 

mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian 

dan lain-lain; merekonstruksi kebulatan-kebulatan demikian sebagai yang dialami 

masa lalu; memproyeksikan kebulatan-kebulatan sebagai yang diharapkan untuk 

dialami pada masa yang akan datang; memverifikasi, mengubah, dan memperluas 

informasi yang diperoleh dari orang lain; dan memverifikasi, mengubah dan 

memperluas konstruksi yang dikembangkan oleh peneliti sebagai pengecek 

anggota (Moleong, 2016:186). 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara secara informal, 

dimana hubungan pewawancara dengan terwawancara adalah dalam suasana 

biasa, wajar, sedangkan pertanyaan dan jawaban berjalan seperti pembicaraan 

biasa seperti aktivitas sehari-hari di dapur. 
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Alasan peneliti menggunakan wawancara secara informal adalah lebih 

mudah karena pertanyaan yang diajukan bergantung pada pewawancara tersebut 

jadi bergantung pada spontanitasnya dalam mengajukan pertanyaan kepada 

terwawancara. Untuk menghasilkan data penelitian ini subjek yang akan 

diwawancarai adalah checker dan manager restoran Restoran Botanika Surabaya. 

 C. Penggunaan bahan dokumen 

Yang termasuk bahan dokumen antara lain penggunaan bahan-bahan 

pustaka. Hal ini sangat diperlukan untuk penelitian lapangan, penelitian data 

sekunder karena tidak memungkinkan suatu penelitian dapat dilakukan dengan 

baik tanpa orientasi pendahuluan di perpustakaan. Penggunaan bahan dokumen 

pada penelitian ini sebagai sumber data penelitian, karena dalam banyak hal 

dokumen sebagai sumber data dapat dimanafaatkan untuk menguji, menafsirkan 

bahan untuk menentukan. Penggunaan bahan dokumen ini dapat memperoleh data 

mengenai pengendalian dan penafsiran dengan cara mempelajari buku-buku 

(Bartono, 2005:07). 

1.5.5 Teknik Analisis Data 

 Analisis data peneliti dalam penelitian yang digunkana oleh penulis dalam 

penelitian ini adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, 

mengorganisasikan data, memilahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, 

mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang 

dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain 

(Moleong, 2016:248). 
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Dalam penelitian ini, studi yang dilakukan adalah studi deskriptif, yaitu 

data yang dikumpulkan berupa kata-kata yang menjelaskan fenomena yang 

terjadi, gambar bukan angka-angka. Hal ini disebabkan adanya penerapan metode 

kualitatif. Selain itu semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci 

terhadap apa yang sudah diteliti (Moleong, 2016:11). 

Proses analisis data dilakukan melalui beberapa tahap di antaranya: 

1. Mencatat yang menghasilkan catatan lapangan, dengan hal itu diberi 

kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri. 

2. Mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasi, mensintesiskan, 

membuat ikhtisar, dan membuat indeksnya. 

3. Berpikir, dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai 

makna, mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan, dan 

membuat temuan-temuan umum. 

4. Membaca/mempelajari data, menandai kata kunci dan gagasan yang ada 

dalam data. 

5. Mempelajari kata-kata kunci itu, berupaya menemukan tema-tema yang 

berasal dari data. 

6. Menuliskan “model” yang ditemukan (Moleong, 2016:248). 

Tujuan analisis data agar memudahkan penulis dalam mengolah dan 

menjadikannya sebuah laporan yang mudah dipahami oleh pembaca nantinya 

serta upaya yang dilakukan oleh peneliti dengan jalan bekerja dengan data, 

mengorganisasikan data, memilahnya, menemukan apa yang penting dan yang 
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dipelajari sehingga penulis  dengan mudah merangkai kata dan menjadikannya 

sebuah tulisan yang menarik untuk dibaca oleh pembaca. 
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