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BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1 Kesimpulan 

Sate klopo ondomohen merupakan kuliner legendaris dari Kota Surabaya, 

akan tetapi hal tersebut belum cukup menguatkan dikarenakan kurangnya bukti 

berupa arsip dan data yang dapat dipaparkan. Oleh karena itu penulis mengkaji 

masalah tersebut lewat wawancara sejarah lisan atau yang disebut oral history. 

Penulis juga mengumpulkan arsip-arsip dari pemilik rumah maakan sate 

ondomohen itu sendiri  sebagai media pendukung sebuah informasi. Penulis 

melakukan wawancara dengan 2 (dua) narasumber yang berperan sebagai pemilik 

generasi keduarumah makan sate klopo ondomohen, karyawanyang bekerja paling 

lama di sate klopo ondomohen. 

Kesimpulan dari hasil wawancara yang di dapatkan adalah sate klopo 

ondomohen merupakan sate klopo yang mana tidak hanya sate daging namun juga 

sate ayam, sate usus, dan sate sum sum. yang membedakan sate ondomohen dengan 

sate pada umumnya adalah bumbu kacang dari sate klopo ondomohen itu sendiri 

yakni salah satu bahannya kacang pilihan yakni kacang yang di kirim dari kota 

Tuban. Sate ondomohen sendiri pertama kali berdiri sejak tahun 1945 yang mana 

pemiliknya adalah mertua dari Ny.Asih Sudarmi yang bernama Alm.Haji Liah yang 

mana sebelumnya sate ondomohen sendiri di jajakan dengan keliling jalan seputar 
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jalan ondomohen seiring berjalannya waktu sate ondomohen semakin di kenal 

masyarakat luas sehingga pembeli semakin banyak sehingga Alm.Haji Liah 

berjualan di pertigaan seberang rumah makan sate ondomohen yang sekarang 

kemudian seiring berkembangnya zaman Alm.Haji Liah memutuskan untuk 

membuat rumah makan memang jalan tersebut sudah berganti nama menjadi Jalan 

Walikota Mustajab namun karena sate ondomohen sudah di kenal masyarakat luas 

sejak berkiprah pada tahun 1945 sehingga rumah makan tersebut tetap 

menggunakan nama jalan ondomohen. Kini sate ondomohen di kelola oleh generasi 

ke 2 nya yakni Ny.Asih Sudarmi,  hingga saat ini sate ondomohen sudah 68 tahun 

berkiprah di Kota Surabaya di awali oleh Alm.Haji Liah mengelola selama 40 tahun 

dan kini di teruskan Ny.Asih Sudarmi selama 68 tahun. Untuk melestarikan sate 

ondomohen sendiri Ny.Asih Sudarmi mengatakan bahwa beliau tidak ingin 

mengganti nama sate ondomohen namun akan melebarkan sayap kenana dan ke kiri.  

4.2 Saran 

Dalam pembuatan Produk Tugas Akhir Oral Hisory Sate Klopo Ondomohen 

Surabaya ini tidak selalu berjalan lancar. Walaupun penulis sudah berusaha 

mengatur sebaik mungkin dan merencanakan segala sesuatunya terutama pada 

proses wawancara akan tetap terdapat kendala, adapun beberapa saran yang penulis 

berikan dari pengalaman penulis mengenai beberapa kendala dalam pembuatan 

produk ialah: 
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1. Melakukan konfirmasi terlebih dahulu sebelum bertemu narasumber dan 

memastikan kembali bahwa narasumber sedang tidak sibuk. 

2. Selalu cek peralatan wawancara dan tidak lupa sediakan alat bantu cadangan. Cek 

alat wawancara seperti baterai dan memori beserta kapasitas penyimpanan nya. 

3. Mintalah bantuan untuk ditemani seorang yang ahli dalam bidang perekaman video 

beserta alat perekamnya agar saat terjadi error, gangguan, atau hal lain yang tidak di 

inginkan dapat lebih mudah dan cepat ditangani. 

4. Pastikan tempat wawancara sudah kondusif untuk proses wawancara 

5. Jika lingkungan tempat wawancara dirasa ramai atau berisik maka gunakanlah 

microfon external agar suara lebih keras dan jelas 

6. Gunakan aplikasi edit video yang support dan sesuai dengan spesifikasi laptop atau 

PC, jangan menggunakan aplikasi yang terlalu berat kapasitasnya karena akan 

membuat laptop hank dan lemot.  

7. Usahakan mengkompres ukuran video menjadi lebih kecil 

agar saat mengedit dan menyimpan tidak memakan waktu terlalu lama  
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