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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kota Palembang terkenal sebagai kota industri dan kota perdagangan. Posisi 

geografis Palembang yang terletak di tepian Sungai Musi dan tidak jauh dari Selat 

Bangka, sehingga kota ini mampu dijangkau oleh kapal-kapal dari luar negeri. Sarana 

dan prasarana sangat mendukung kemajuan perdagangannya dari seluruh pelabuhan 

di wilayah orang-orang Melayu, terutama dengan adanya Dermaga Tangga Buntung 

dan Dermaga Sei Lais. Kondisi seperti ini memungkinkan Palembang menjadi kota 

perdagangan internasional. Sebagai kota internasional, kota Palembang banyak 

didatangi oleh pedagang dari beberapa penjuru dunia.1 

Perlu diketahui bahwa kelompok masyarakat di dalam kota-kota, terutama di 

pusat-pusat kerajaan, biasanya mempunyai perkampungan sendiri. Karenanya, sering 

dijumpai istilah-istilah, seperti: pacinan (perkampungan China), dan Pakojan 

(perkampungan Arab yang semula milik orang India).2 Saat ini, di Palembang masih 

bisa dijumpai beberapa pemukiman yang berbasis etnis, seperti: komunitas Cina 

(Pacinan, kampung Kapiten), India (Pakojan), dan Arab (Kampung Arab). 

                                                             
 1Yunita Anggraini dan Nor Huda Ali, “Tradisi Pernikahan di Kampung Arab Al-Munawwar 

Kelurahan 13 Ulu, Seberang Ulu II, Palembang”, Tamaddun: Jurnal Sastra dan Kebudayaan Islam, 

Volume XVI, No. 2 Desember 2016, h. 398. 

 2Nor Huda, Sejarah Sosial Intelektual Islam di Indonesia, (Jakarta: RajaGrafindo, 2015), h. 

27.  
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Secara kuantitatif, pada tahun 1858 sebanyak 30% dari total pendatang Arab, 

tinggal dan menetap di Indonesia.3 Kota Palembang sebagai salah satu tempat tinggal 

bagi sebagian masyarakat Arab. Kehadiran orang-orang Arab di Palembang tidak 

membawa konflik terhadap masyarakat pribumi, justru sebaliknya orang-orang 

Palembang bekerja sama dengan pedagang Arab. Interaksi antara komunitas Arab 

dengan masyarakat pribumi mendorong terjadinya akulturasi budaya. Proses ini 

memunculkan budaya khas yang selanjutnya disebut dengan budaya Palembang. 

Akulturasi budaya Arab dengan budaya Melayu Palembang memiliki dua sifat. 

Pertama, bersifat intangible atau budaya yang bersifat abstrak, seperti: kesenian (tari), 

bahasa, aksara Jawi, dan sebagainya. Kedua, percampuran budaya dapat berupa 

budaya yang bersifat tangible atau budaya yang bersifat konkret, seperti: makanan, 

arsitektur bangunan, dan sebagainya.4 

Salah satu bentuk budaya tangible adalah makanan atau lebih dikenal 

dengan istilah kuliner. Di Palembang memiliki beragam macam makanan yang khas, 

diantaranya, seperti: pempek, pindang, engkak, kojo, dan nasi minyak yang menjadi 

beberapa pilihan kuliner yang harus dicoba. Makanan Palembang berciri khas asin, 

asam, pedas, dan kaya rempah-rempah dibanding dari kota-kota besar lainnya, seperti 

daerah Jawa. Kuliner Palembang juga ada yang berkuah jernih seperti pindang, 

tekwan, model, dan ada juga yang bersantan, tetapi  sangat kaya rempah-rempah, 

                                                             
 3Soesanti Harini Hartono, “Menilik Sejarah Kuliner Khas Arab”, http://nationalgeograp 

hic.grid.id/read/13299875/menilik-sejarah-kuliner-khas-arab?page=all, diakses pada 28 Januari 2019 

pukul 21:14 WIB. 

 4Yunita Anggraini dan Nor Huda Ali, “Tradisi Pernikahan di Kampung Arab Al-Munawwar 

Kelurahan 13 Ulu, Seberang Ulu II, Palembang”, h. 399 
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seperti: gulai, kari, laksan, burgo, celimpungan, dan lainnya. Sementara itu, kuliner 

Arab berciri khas asam dan asin serta menggunakan daging kambing, dengan 

rempah-rempah yang dipengaruhi dari negara-negara di Timur Tengah dan India.5 

Interaksi antara masyarakat pribumi dan orang-orang Arab yang bermukim 

di Palembang, terjalin dengan baik seiring berjalannya waktu. Banyak masyarakat 

pribumi yang tidak mengetahui ada cita rasa baru di sekitar mereka. Dengan 

kedatangan para pedagang Arab, masyarakat pribumi mulai diperkenalkan dengan 

masakan Arab. Cita rasa yang ditawarkan tidak terlalu berbeda dengan masakan 

mereka yang penuh dengan rempah-rempah, sehingga penerimaan untuk masakan 

Arab tidak terlalu sulit. 

Masakan Arab sendiri dipengaruhi oleh masakan dari negara-negara di 

Timur Tengah, seperti: Yaman, Mesir, Turki, dan negara lainnya. Adapun sejarah 

masuknya kuliner berciri khas Timur Tengah ke Kota Palembang diduga dimulai dari 

kedatangan para pedagang Arab di Kampung al-Munawar Seberang Ulu, Palembang. 

Para pedagang biasanya membawa dan menjual berbagai macam dagangan, seperti: 

kain sutra, teh, obat-obatan, rempah-rempah, seperti: lada, cengkih, dan lainnya.6 

Kekayaan yang dimiliki oleh masyarakat Arab salah satunya, budaya kuliner 

atau masakan seperti nasi kebuli, roti maryam, gulai kambing, selado, dan 

sebagainya. Masakan tersebut mengandung rempah-rempah dari negara Arab, yang 

                                                             
 5Clara Catharina, Deddi Duto H, Merry Sylvia, “Perancangan Media Online 1001 Rasa 

Kuliner Kampung Arab Surabaya”, diakses dari https://media.neliti.com/media/publications/87149 -

ID-perancangan-media-online-1001-rasa-kulin.pdf tanggal 7 Maret 2019 jam 19:55 WIB. 

 6Abdul Kadir, Cheng Ho: Penyebaran Islam dari China ke Nusantara, (Jakarta: Kompas, 

2010), h. 112. 
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dicirikan dengan rasa gurih dan aroma rempah-rempah yang kuat.7 Ciri khas 

hidangan Arab banyak mengandung bahan kurma, gandum, beras, daging kambing, 

minyak zaitun, dan kacang-kacangan. Porsi yang dihidangkan pun terbilang cukup 

besar, karena biasanya kegiatan makan mereka dilakukan bersama dengan keluarga 

besar. 

Salah satu hidangan atau kuliner khas Arab adalah nasi kebuli. Awalnya nasi 

kebuli dibawa oleh orang India yang menjadi juru masak kapal dagang yang 

melakukan interaksi dengan bangsa Arab. Penyebaran nasi kebuli dimulai abad ke-

18, ketika orang-orang dari Yaman datang melakukan perdagangan. Orang-orang 

Yaman tersebut lantas memperkenalkan nasi kebuli yang sudah dicampur dengan 

bumbu dari India yang kaya rempah.8 Orang-orang Arab dari Yaman yang bermigrasi 

ke Nusantara (Indonesia) juga membawa kuliner khas ini ke tempat tujuan. Pada 

perkembangan selanjutnya, kuliner khas Arab ini berasimiliasi dengan kebudayaan 

lokal Nusantara. 

Penelitian ini dibuat untuk melihat bagaimana tradisi kuliner masyarakat 

Arab di Palembang yang memberi perubahan dan pengaruhnya terhadap budaya 

kuliner di Kota Palembang. Penelitian ini juga perlu dilakukan mengingat masih 

sedikitnya kajian historis-antropologis mengenai kuliner khas Arab di Indonesia. 

Kajian tentang masyarakat Arab, pada umumnya, difokuskan pada perkembangan 

                                                             
 7Rhiza Eka Purwanto dan Melati Pratama, “Peran Dakwah Habib Hasan Al Munawar pada 

Kuliner dan Adat Kebiasaan Kota Palembang-Sumatera Selatan”, http://journal.uin-

alauddin.ac.id/index.php/tabligh/article/download/4705/4256. 

 8Administrator, “Kumparan: Menilik Penyebaran Makanan Timur Tengah di Indonesia”, 

https://m.kumparan.com/potongan-nostalgia/penyebaran-makanan-timur-tengah-di-indonesia-154 

513361783810098, diakses pada 21 Februari 2019 jam 22:09 WIB. 

http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/tabligh/article/download/4705/4256
http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/tabligh/article/download/4705/4256
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sosial keagamaan dan kajian arkeologis. Inilah beberapa alasan mengapa tema ini 

diangkat menjadi sebuah penelitian skripsi.  

 

B. Rumusan dan Batasan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka penulis merumuskan  masalah yang 

menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini  sebagai berikut: 

1. Bagaimana gambaran umum masyarakat Arab di Kota Palembang? 

2. Bagaimana tradisi kuliner khas Arab dan sejarah perkembangan kuliner Arab di  

Kota Palembang? 

3. Bagaimana perubahan dan pengaruh tradisi kuliner masyarakat Arab terhadap 

budaya kuliner di Kota Palembang? 

Agar penelitian ini tidak melebar dan tetap fokus dari permasalahan yang 

akan peneliti bahas, maka pembatasan masalah perlu dilakukan guna mengatasi 

kesalahpahaman dalam memahami judul penelitian. Mengingat banyaknya 

pemukiman masyarakat Arab di Kota Palembang, maka peneliti memfokuskan 

penelitian di Kampung Arab al-Munawar 13 Ulu, Kota Palembang. 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas penelitian ini dilakukan dengan tujuan yaitu, 

sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan gambaran umum masyarakat Arab di Kota Palembang. 
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2. Mendeskripsikan tradisi kuliner khas Arab dan sejarah perkembangan kuliner 

Arab di Kota Palembang. 

3. Menguraikan perubahan dan pengaruh tradisi masyarakat Arab terhadap budaya 

kuliner di Kota Palembang. 

 

Terdapat dua kegunaan yang diperoleh dalam penelitian ini yakni, sebagai 

berikut: 

1. Kegunaan Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan 

ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang sejarah kebudayaan. Salah satu hasil 

penelitian ini adalah bahwa muncul dan berkembangnya kuliner tidak bisa 

dilepaskan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Hal ini dibuktikan 

dengan kuliner khas Arab yang mengalami inovasi ketika di Palembang. Di 

sinilah kuliner Arab mengalami perubahan dan pengaruhnya terhadap budaya 

kuliner di Palembang. 

2. Kegunaan Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah literatur yang berkaitan 

dengan sejarah dan peradaban Islam Indonesia, khususnya dalam bidang kuliner. 

Hal ini mengingat bahwa bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang kaya 

akan kuliner. Tentu saja umat Islam Indonesia mempunyai andil yang cukup besar 

dalam budaya kuliner ini, khususnya kuliner halal. Selain itu, dijadikan sebagai 

referensi buku panduan Mpai masakan Arab Palembang bercitra lokal. 
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D. Tinjauan Pustaka 

Penelitian ini membutuhkan banyak referensi tentang tradisi kuliner masyarakat Arab 

di Kota Palembang sebagai bahan acuan dan perbandingan agar hasil penelitian ini 

tidak sama dengan penelitian sebelumnya. Maka dari itu, diperlukan tinjauan 

terhadap buku-buku, skripsi, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian di 

atas. Di antara tulisan-tulisan itu adalah sebagai berikut. 

Pertama, hasil penelitian Rhiza Eka Purwanto dan Melati Pratama dengan 

judul “Peran Dakwah Habib Hasan Al-Munawar pada Kuliner dan Adat Kebiasaan 

Kota Palembang-Sumatera Selatan”. Menurut Rhiza, sejarah masuknya kuliner 

berciri khas Timur Tengah ke Kota Palembang dimulai dari kedatangan pedagang 

Arab di kampung al-Munawar. Salah satu seorang saudagar bernama Habib Hasan 

Abdurahman Al Munawar bin Achmad Al Munawar berasal dari Hadramaut, Yaman. 

Ia berdagang melalui jalur Gujarat, lalu ke Singapura, Malaysia lalu ke Bangka 

Belitung hingga sampai akhirnya lebih memilih menetap di pelabuhan berikutnya 

yaitu Palembang. Setelah bermukim di Palembang, ia membawa misi dan 

kebudayaan dari negeri asalnya, mulai dari segi interaksi hingga ke kuliner. Dalam 

interaksinya, mereka memilih sistem kekerabatan yang kuat dan hidup berkelompok. 

Budaya kekerabatan yang kuat inilah sebagai salah satu faktor pemicu 

bertranformasinya kuliner Timur Tengah ke dalam kuliner Palembang.9 

                                                             
 9Rhiza Eka Purwanto dan Melati Pratama, http://journal.uinalauddin.ac.id/index.php/ 

tabligh/article/download/4705/4256. 
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Kedua, hasil penelitian yang telah diterbitkan dalam buku oleh Fadly 

Rahman dengan judul “Rijsttafel: Budaya Kuliner di Indonesia Masa Kolonial 1870-

1942”. Menurutnya, ada perpaduan yang menarik antara budaya Eropa dengan 

Budaya Pribumi (Indis). Unsur kebudayaan Indis yang populer pada masa kolonial 

adalah budaya makan yang dinamakan dengan rijsttafel. Secara harfiah, rijst berarti 

nasi dan tafel berarti meja, disatukan menjadi “hidangan nasi”. Dalam pandangan 

umum orang-orang Eropa yang hidup di Indonesia, rijsttafel selalu dikesankan 

dengan kemewahan dan kemasyhuran. Buku ini juga menegaskan bahwa pada 

dasarnya kekayaan kuliner merupakan sentuhan antar budaya yang berkembang pada 

masa itu.10 

Ketiga, hasil penelitian dalam bentuk jurnal oleh Sidney W. Mintz and 

Christine M. Du Bois dengan judul “The Anthropology Food and Eating”. Mereka 

berpendapat bahwa studi tentang makanan dan makan merupakan salah satu 

eksistensi manusia, karena terbukti bermanfaat untuk berdebat dan memajukan teori 

antropologi serta metode penelitian. Penelitian makanan telah menerangi proses 

sosial yang luas seperti penciptaan nilai politik-ekonomi, penciptaan nilai simbolik, 

dan konstruksi memori sosial. Adapun tiga tren utama pada seperempat abad terakhir 

ini telah mempengaruhi pertumbuhan: globalisasi; kemakmuran umum masyarakat 

Barat dan mereka kosmopolitanisme yang berkembang; dan kecenderungan inklusif 

dari masyarakat Amerika Serikat yang memacu bahkan disiplin ilmu (dengan profesi, 

                                                             
 10Fadly Rahman, Rijsttafel: Budaya Kuliner di Indonesia Masa Kolonial 1870-1942, (Jakarta: 

PT Gramedia Pustaka Utama, 2016), h. 2. 
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seperti jurnalisme dan bisnis) tanpa Etika inklusif yang kuat dari antropologi 

mempertimbangkan variasi lintas-budaya di Indonesia foodways.11 

Keempat, laporan penelitian oleh Arif Budi Wurianto dengan judul “Aspek 

Budaya Pada Tradisi Kuliner Tradisional di Kota Malang Sebagai Identitas Sosial 

Budaya, (Sebuah Tinjauan Folklore)”. Penelitian ini adalah penelitian makanan 

tradisional pada cerita rakyat non perspektif verbal. Seperti kita ketahui bahwa 

tradisional kuliner itu salah satu potensi sosial budaya yang berimplikasi pada 

informasi tentang interaksi sosial, warisan budaya, latar belakang sosial, gizi dan 

kesehatan masyarakat. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu: (a) daftar makanan 

tradisional masyarakat Malang termasuk bumbu masakan tradisional, konsep 

makanan dan makan, cara memasak, menyiapkan makanan, dan implikasi kuliner 

untuk kehidupan sosial budaya, (b) penelitian menemukan konsep kuliner tradisional 

Malang yang memiliki makna identitas sosial budaya, representasi, produksi, 

konsumsi dan regulasi. (c) Secara tradisional, kuliner Malang artinya Produksi 

masyarakat dalam pengetahuan tradisional yang harus dimiliki perlindungan oleh hak 

konservasi budaya dan informasinya tentang keanekaragaman kearifan lokal biologis 

yang harus dieksplorasi dengan tradisi. (d) Malang adalah potensi lokal yang 

memiliki produktivitas ekonomi dan pariwisata kuliner.12 

                                                             
 11Sidney W. Mintz and Christine M. Du Bois, “The Anthropology Food and Eating”, 

Anthropology Journal, Volume 31, 2002, h. 99. 

 12Arif Budi Wurianto, “Aspek Budaya Pada Tradisi Kuliner Tradisional di Kota Malang 

Sebagai Identitas Sosial Budaya: Sebuah Tinjauan Folklore”, Laporan Penelitian PDK, (Lembaga 

Penelitian: Universitas Muhammadiyah Malang, 2008), h. 1. 
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Kelima, hasil penelitian dalam bentuk jurnal oleh Yevita Nurti dengan judul 

“Kajian Makanan Dalam Perspektif Antropologi”. Menurut Yevita, kebiasaan makan 

merupakan bentuk tingkah laku berpola yang sangat terkait dengan kebudayaan, yang 

mencakup juga kepercayaan dan pantangan makanan yang berkembang dalam 

sekelompok masyarakat. Kebiasaan makan menjadi ciri khas sekelompok masyarakat 

dan yang membedakan dengan kelompok masyarakat lainnya.13 

Dari beberapa literatur di atas, penelitian tentang masyarakat Arab sudah 

banyak yang meneliti. Namun, belum ada yang membahas tentang tradisi kuliner 

khas Arab yang memberi perubahan dan pengaruhnya terhadap budaya kuliner di 

kota Palembang.  

 

E. Kerangka Teori 

Dengan menelaah latar belakang permasalahan di atas, sekiranya dapat ditarik garis 

besar bahwa teori yang digunakan adalah teori sejarah. Teori sejarah digunakan untuk 

menganalisis perubahan-perubahan yang terjadi dalam budaya kuliner sendiri yang 

terkait dengan perubahan sosial. Dimensi perubahan sosial meliputi: (1) struktural, 

(2) kultural, dan (3) interaksional. Dalam penelitian ini, dilihat dalam segi dimensi 

kultural, dan interaksional.14 Budaya kuliner sebenarnya digunakan untuk kegiatan 

yang berhubungan dengan masakan atau makanan, seperti: seni kuliner yaitu seni 

                                                             
 13Yevita Nurti, “Kajian Makanan Dalam Perspektif Antropologi”, Jurnal Antropologi: Isu-isu 

Sosial Budaya, Juni 2017, Volume 19 (1): 1-10, h. 9. 

 14Mustain Mashud, “Perubahan Sosial”, dalam J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto (eds.), 

Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan, (Jakarta: PRENADA, 2004), h. 383. 
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persiapan, memasak, dan penyajian makanan. Kuliner juga merupakan sebuah gaya 

hidup yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari, karena setiap orang 

memerlukan makanan. 

Menurut David Chaney sebagaimana dikutip oleh Fadly Rahman dalam 

bukunya Rijsttafel: Budaya Kuliner di Indonesia Masa Kolonial 1870-1942, 

menjelaskan bahwa ruang lingkup budaya itu mencerminkan nilai-nilai budaya, 

aktualisasi gaya hidup, serta kebiasaan-kebiasaan masyarakat pendukung. Ia juga 

menjelaskan konsep gaya hidup dalam bentuk kultural meliputi: gaya, tata krama, 

cara menggunakan barang-barang, tempat, dan waktu tertentu yang merupakan 

karakteristik suatu kelompok.15 

Salah satu yang menjadi bagian dari gaya hidup adalah kebiasaan makan 

(food habits). Dalam kebudayaan tertentu, kebiasaan makan berkaitan dengan tingkah 

laku dan sikap-sikap yang dianggap pantas ketika aktivitas makan langsung. Menurut 

Peter B. Hammond (1971: 11), susunan dalam kebiasaan makan meliputi: apa dan 

bagaimana makanan yang sebaiknya dimakan (what to eat and how); kombinasi 

makanan yang pantas (the appropriate combination of food); cara penyajian yang 

pantas (the right way to serve); waktu yang pantas untuk makan (the proper times to 

eat); peralatan yang tepat untuk digunakan (the correct utensils to eat); dan etiket 

makan dan penyajian yang baik (“good” table manners). Hal yang menarik dari 

kebiasaan makan sebenarnya adalah perubahan wacana mengenai makanan itu 

sendiri. Menurut Chaney (2004: 201), perubahan wacana itu muncul sebagai akibat 

                                                             
 15Ibid., h. 7-8. 
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dari pergeseran dalam melihat makanan sebagai persoalan kepraktisan (practically) 

menjadi wujud persoalan estetika (aesthetics), yaitu suatu tampilan kompetensi sosial 

atau citarasa yang dianggap tinggi. Pandangan tentang kebiasaan makan Pribumi dan 

perubahan wacana makanannya dapat dilihat juga dari kasus rijsttafel, bagaimana 

kebiasaan makan itu telah dimodifikasi secara Barat melalui sentuhan moral, etika, 

estetika, dan penunjuk status sosial dalam kehidupan masyarakat kolonial.  

Dalam perspektif sejarah di Indonesia, Sartono Kartodirdjo (1992: 200-201) 

mengutarakan bahwa konsep gaya hidup dengan segala simbolnya mencerminkan 

status, peranan, kekuasaan, dan keterampilan para pendukung gaya hidup itu. Sartono 

memerinci beberapa unsur gaya hidup dalam aspek tempat tinggal, kebiasaan makan, 

pakaian, hiburan, kepercayaan, dan solidaritas. Perkembangan gaya hidup sendiri 

tidak bisa dilepaskan dari aspek dinamis yang berhubungan dengan konteks sosial, 

politik, hingga landasan ekonomi. Dalam melihat dinamika gaya hidup dari perspektif 

sejarah tentu perlu ditelusuri latar belakang kondisi sosial budaya pada masa-masa 

sebelumnya demi melacak asal usulnya.16 

 

F. Definisi Operasional 

Untuk membatasi permasalahan dan mengatasi kesalahpahaman terhadap judul 

penelitian di atas, maka peneliti perlu untuk menegaskan beberapa istilah yang 

terdapat dalam judul tersebut. 

                                                             
 16Fadly Rahman, Rijsttafel: Budaya Kuliner di Indonesia Masa Kolonial 1870-1942, (Jakarta: 

PT Gramedia Pustaka Utama, 2016), h. 7. 
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Pengertian tradisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan 

adat kebiasaan turun-temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam 

masyarakat.17 Sementara itu, tradisi dalam kamus antropologi sama dengan adat 

istiadat yakni kebiasaan yang bersifat magis religius dari kehidupan suatu penduduk 

asli yang meliputi nilai-nilai budaya, norma-norma, hukum dan aturan-aturan yang 

saling berkaitan, dan kemudian menjadi suatu sistem atau peraturan yang sudah 

mantap serta mencakup segala konsepsi sistem budaya dari suatu kebudayaan untuk 

mengatur tindakan atau perbuatan manusia dalam kehidupan sosial.18 

Sementara itu, kata kuliner berasal dari bahasa Inggris “culinary”. Culinary 

diartikan sebagai yang berhubungan dengan dapur atau masakan. Masakan tersebut 

dapat berupa lauk-pauk, makanan (pangan) dan minuman. Kata kuliner menjadi luas 

di Indonesia akibat dari pemberitaan media massa dan televisi yaitu acara-acara 

wisata. Sehingga kuliner merupakan segala sesuatu yang berkaitan atau berhubungan 

dengan dunia memasak.19 

Dengan demikian, dalam judul penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa 

tradisi kuliner masyarakat Arab merupakan suatu kebiasaan masyarakat Arab dalam 

makanannya yang secara turun-temurun masih memiliki citarasa yang khas dari 

negeri asalnya (Hadramut). Kuliner ini masih ada dan masih dijalankan pada 

                                                             
17Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2005), h. 1208. 
18Ariyono dan Aminuddin Siregar, Kamus Antropologi, (Jakarta: Akademika Pressindo, 

1985), h. 4. 
19Chol, J., & Shadily, Kamus Inggris-Indonesia, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000). 
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masyarakat setempat hingga saat ini. Hal tersebut dapat diketahui dalam seni kuliner-

nya, seperti; seni persiapan, seni memasak, dan seni persiapan makanan. 

 

G. Metode Penelitian 

Dalam konteks ilmu penelitian dan aktivitas penelitian dikenal istilah metode 

penelitian dan metodologi penelitian. Metodologi penelitian adalah suatu ilmu atau 

kajian tentang metode, menganalisis prinsip-prinsip atau prosedur-prosedur yang 

harus menuntun penyelidikan dalam suatu bidang kajian tertentu.20 Sementara itu, 

Metode penelitian adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu, yang 

mempunyai langkah-langkah sistematis.21 Berikut ini prosedur atau cara untuk 

mengetahuinya: 

1. Jenis Penelitian  

Penelitian ini adalah penelitian bidang kebudayaan. Jenis data yang digunakan 

adalah jenis data kualitatif. Beberapa hal penting mengenai metode kualitatif 

antara lain: 

a. Metode kualitatif mempunyai latar belakang alami. Metode ini akan 

menghabiskan banyak waktu untuk mengamati dan memahami permasalahan 

secara mendalam. Karena orang yang melakukan metode ini akan terjun 

langsung dan tinggal di lapangan agar bisa memahami konteks yang ada. 

                                                             
 20Helius Sjamsuddin, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2016), h. 10. 

 21Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, Metodologi Penelitian Sosial, (Jakarta: PT 

Bumi Aksara, 2003), h. 42. 
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Perilaku akan lebih mudah dipahami apabila dilakukan observasi langsung di 

daerah kejadian. 

b. Metode kualitatif bersifat deskriptif. Data yang dikumpulkan lebih banyak 

berupa kata atau gambar daripada data dalam wujud angka-angka. Laporan 

yang ditulis sering mengutip data dalam rangka menunjukkan sesuatu yang 

dihadapi.  

c. Metode kualitatif lebih menekankan proses daripada produk. Biasanya metode 

kualitatif menjawab pertanyaan “bagaimana” atau “mengapa”. 

d. Metode kualitatif cenderung menganalisis data secara induktif.22 

 

2. Sumber Data 

Sumber data adalah semua keterangan seseorang yang dijadikan informan 

ataupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau 

dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian dimaksud.23 Dalam penelitian ini, 

sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Sumber 

data primer adalah sumber data pokok yang merupakan hasil jawaban dari 

permasalahan-permasalahan yang telah diteliti yang diperoleh melalui wawancara 

langsung dengan tokoh masyarakat. Sementara itu, data sekunder merupakan data 

yang berasal dari peneliti atau penulis lain dalam topik yang hampir serupa 

dengan penelitian ini. Data tersebut diperoleh dari buku-buku, website internet, 

                                                             
22Joko Subagyo, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktis, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 

87. 

 23Ibid., h. 87. 
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atau data lain yang berupa hasil-hasil penelitian, seperti skripsi, tesis, dan artikel 

serta arsip-arsip yang berkaitan dengan penelitian ini. 

 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah untuk mengumpulkan berbagai 

sumber yang terkait dengan data yang diteliti. Untuk mencari data yang berkaitan 

dengan judul penelitian, penulis melakukan pencarian data melalui observasi, 

wawancara, dokumentasi, serta melalui literatur-literatur yang berkaitan. 

a. Teknik Observasi 

Observasi yaitu salah satu teknik pengumpulan data yang tidak hanya 

mengukur sikap dari respon informan (narasumber) namun juga dapat 

digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi (situasi, kondisi). 

Dalam kaitannya dengan penelitian ini penulis langsung terjun ke lapangan 

menjadi partisipan (participant observation) untuk menemukan dan 

mendapatkan data yang berkaitan dengan fokus penelitian. 

b. Teknik Wawancara 

Suatu teknik yang digunakan untuk memperoleh informasi dengan cara 

bertatap muka secara langsung atau bertanya langsung kepada informan 

(narasumber), seperti: tokoh masyarakat khususnya ibu rumah tangga, dengan 

menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun. Pewawancara disebut 
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inteviewer. Sementara itu, orang yang diwawancarai disebut interviewe.24 

Tujuan dan teknik wawancara ini adalah untuk memperoleh data yang lebih 

lengkap dalam menemukan persoalan yang diteliti, yaitu tentang  tradisi 

kuliner masyarakat Arab. 

c. Teknik Dokumentasi 

Teknik dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak 

langsung ditujukan kepada subjek penelitian. Pengumpulan data dilakukan 

untuk mengecek kebenaran atau ketepatan informasi yang diperoleh dengan 

melakukan wawancara mendalam, tanggal dan angka-angka tertentu lebih 

akurat dalam surat atau dokumen ketimbang hasil wawancara mendalam, 

bukti-bukti tertulis tentu lebih kuat dari informasi lisan. Pengumpulan data 

dalam penelitian ini dengan cara mengumpulkan dan menyeleksi buku-buku, 

dan skripsi yang dianggap berhubungan dengan penelitian. 

 

H. Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan ini, penulis mendeskripsikan dalam bentuk laporan hasil penelitian 

yang dibagi menjadi beberapa bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut: Bab 

I Pendahuluan, berisi tentang: latar belakang masalah, batasan dan rumusan masalah, 

tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metodologi 

penelitian, dan sistematika penulisan. 

                                                             
 24Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, Metodologi Penelitian Sosial, (Jakarta: PT 

Bumi Aksara, 2003), h. 58. 
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Bab II berisi tentang gambaran umum masyarakat Arab di Kota Palembang. 

Dalam bab ini, akan mendeskripsikan tentang kedatangan orang-orang Arab ke 

Indonesia, permukiman orang-orang Arab di Palembang salah satunya di Kampung 

Arab al-Munawar 13 Ulu Kota Palembang. 

Bab III mendeskripsikan tradisi kuliner khas Arab dan sejarah 

perkembangan di Kota Palembang. Dalam bab ini akan menjelaskan tentang tradisi 

kuliner Arab dan budaya khas kuliner Arab di Timur Tengah (Hadramaut), ragam dan 

perkembangan kuliner Arab di Kota Palembang, serta keterkaitan kuliner Arab Timur 

Tengah dengan kuliner Arab Palembang. 

Bab IV menguraikan tentang perubahan tradisi kuliner masyarakat Arab 

terhadap budaya kuliner di Palembang dengan melihat perubahan dari alat dan bahan 

yang digunakan, cara penyajian, dan cara makan. Sementara itu, beberapa faktor yang 

mempengaruhi perubahan kuliner Arab tersebut.  

Bab V adalah penutup. Pada bab ini mendeskripsikan tentang simpulan dan 

saran-saran. 

 


