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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

 (Isfrizal & Rahman, 2018) Dunia usaha adalah kegiatan ekonomi yang 

sangat berkaitan dengan wirausaha, sebab wirausaha merupakan kunci dari sebuah 

pembagunan suatu bangsa. Pernyataan yang bersumber dari PBB menyatakan 

bahwa suatu negara akan mampu membangun apabila memiliki wirausaha 

sebanyak 2% dari jumlah penduduknya. Jika negara kita memiliki jumlah 

penduduk 200 juta jiwa, maka pelaku wirausaha yang harus ada, kurang lebih 4 

juta jiwa. Pelaku wirausaha di Indonesia banyak bergerak dalam perdagangan. Hal 

ini akan menjadi sebuah kekuatan yang mumpuni dalam bersaing, karena 97% 

dari total penyerapan tenaga kerja nasional peran UKM dan pelaku usaha lainnya 

sangat membantu dalam mengurangi pengangguran. Surabaya, tentunya sudah 

tidak asing lagi mendengar nama kota yang satu ini. Kota metropolitan yang 

penuh dengan hiruk pikuk system modern. Namun perlu kita ketahui ternyata 

masih banyak terdapat makanan tradisonal yang dijajakan di kota Surabaya, 

Misalnya lontong kupang, lontong balap, rujak cingur dan semanggi. Yang akan 

kita bahas kali ini adalah semanggi. Semanggi adalah makanan khas kota 

Surabaya yang mulai jarang di temui, entah konsumen yang jarang yang mulai 

menurun atau penjual yang mulai berkurang. Seperti yang di ketahui di Kota 

Surabaya juga banyak sekali makanan yang datang dari kota bahkan Negara lain 

yang mulai menjamur di berbagai tempat. Semanggi sendiri merupakan 

sekelompok tumbuhan paku air (Salviniles dari marga Marsilea) Indonesia mudah 
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di temukan di berbagai pematang sawah. Makanan khas Kota Surabaya yang di 

sajikan di atas wadah yang terbuat dari daun pisang (pincuk), Terdiri berbagai 

sayuran seperti semanggi, Tauge, dan di taburi bumbu yang terbuat dari ubi jalar 

dan saus kacang yang terbuat dari singkong, Gula jawa, Terasi, Petis udang, dan 

cabai. 

 Makanan yang sudah menjadi ikonnya Kota Surabaya ini mulai ada sejak 

tahun 1945. Dahulu tanaman semanggi ditemukan secara tidak sengaja. Tanaman 

ini tumbuh secara liar di daerah Benowo. Kemudian masyarakat sekitaran 

Benowo khusunya di desa kendung mulai menanam semanggi di depan rumah-

rumah dan dijadikan sumber mata pencarian mereka sehari-hari. Semanggi sudah 

diproduksi oleh masyarkat sekitaran Benowo dan Manukan. 

 Untuk menjaga eksitensinya makanan semanggi ini yang mulai tidak di 

lirik oleh kalangan anak muda sekarang maka untuk menjaga dan melestariakan  

budaya makanan tradisonal khas kota Surabaya maka pemerintah melihat 

banyaknya kalangan penjual makanan pecel Semanggi di daerah benowo 

kelurahan kendung yang dimana sebagian penduduknya menjual pecel semanggi, 

Makanan pecel semanggi ini untuk sebagian penduduk kelurahan kendung 

sebagian usaha dari turun temurun dari sanak keluarganya mulai dari kakek nenek 

sampai anaknya cucunya sebagai penerusnya untuk melanjutkan makanan khas 

surabaya ini. Dari segi keunikan ini, Pemerintah kota surabaya melirik khususnya 

kelurahan kendung untuk menjadikan Kampung tematik yang di namakan 

Kampung Semanggi dari sinilah pemerintah kota Surabaya dengan menjaga dan 

melestarikan makanan tradisoinal ini sebagai budaya lokal yang di protektif agar 
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tidak hilang sektika. Meskipun dengan keberhasilannya dari segi materi tetapi 

yang lebih membuatnya rasa puas dan bangga secara lebih dan tidak ternilai oleh 

materi adalah kebangganya menjaga semanggi sebagai budaya lokal yang pada 

saat ini masih hidup di tengah persaingan makanan-makanan tradisonal. 

 Mengarahkan sektor UKM di daerah seperti Surabaya membutuhkan aksi 

nyata pemerintah dan dukungan corporate sosial responsibility (CSR) dari 

perusahan daun semanggi di Surabaya yang dibina, kini bisa menjual enam kali 

lipat produk lebih banyak setelah berjualan di toko online. Usaha kecil menengah 

(UKM) di surabaya tidak terlalu terkena dampak penguatan dollar AS. Sebab 

pemerintah Kota Surabaya menekan para pelaku UKM di daerah untuk 

mendatangkan bahan baku dan menggarap pasar, Khusunya bagi para pelaku 

UKM. 

 Meskipun saat ini kuliner pecel semanggi keliling jarang kita temui, 

banyak juga restaurant yang menjual pecel semanggi harganya diatas rata-rata. 

Wisatawan yang datang dari berbagai tempat sangat ini mencicipi bagaimana 

uniknya rasa pecel semanggi. Tidak jarang mereka rela datang ke kampung-

kampung untuk mendapatkan pecel semanggi. Meskipun jarang di temui namun 

melihat dari dekat penjual yang masih bertahan kita patut bangga. Karna pecel 

semanggi merupakan warisan budaya dari leluhur, Khusunya di Kota Surabaya ini. 

Selain itu dengan adanya penjual pecel semanggi dapat di kategorikan bisnis kuliner 

yang dapat memenuhi kebutuhan hidup penjual . Warga Surabaya pun patut untuk 

melestariakn makanan khas Surabaya ini.  
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Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk meneliti 

permasalahan yang berjudul : “ANALISIS TINGKAT PENDAPATAN 

MASYARAKAT PENJUAL MAKANAN TRADISONAL PECEL SEMANGGI ”. 

B. Perumusan masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian diatas, maka dapat di 

rumuskan permasalahan penelitian ini terfokus pada: 

1. Bagaimana profil usaha pecel Semanggi di Di kelurahan kendung, 

kecamatan Benowo, Surabaya? 

2. Seberapa besar pendapatan usaha Pecel Semanggi di Di kelurahan 

kendung, kecamatan Benowo, Surabaya? 

3. Seberapa besar tingkat Efisiensi usaha Pecel Semanggi di Di kelurahan 

kendung, kecamatan Benowo, Surabaya? 

C. Batasan Masalah 

 Pembatasan masalah merupakan suatu pemagaran terhadap materi yang 

hendak dibahas, dengan tujuan agar pembahasan tersebut mengenai pada inti 

persoalan yang sesuai dengan keinginan penulis, dengan adanya pembatasan 

masalah yang jelas akan dapat terhindar dari adanya salah persepsi antara penulis 

dan pembaca dalam menginterpestasikan materi yang telah penulis pilih ini, 

adapun pembatasan masalah dari materi tersebut di atas adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian ini dilaksanakan di Kampung Semanggi di Kelurahan  kendung, 

Benowo, Surabaya. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena 

sebagian besar penduduk berdagang pecel Semanggi. 
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2. Untuk mengetahui seberapa besar pendapatan usaha Pecel Semanggi di 

Kelurahan kendung, kecamatan Benowo, Surabaya. 

D.  Tujuan penelitian dan Manfaat Penelitian 

Tujuan umum  dari penelitian ini adalah untuk mengetahui  terhadap 

peningkatan ekonomi masyarakat . Adapun tujuan khusus dari penelitian ini 

adalah: 

1. Untuk mendiskripsikan profil kampung Semanggi dan usaha masyarakat 

penjual pecel semanggi di Kelurahan Kendung, Kecamatan Benowo, 

Surabaya. 

2. Untuk menganalisis tingkat pendapatan usaha makanan tradisonal pecel 

Semanggi di Kelurahan Kendung, Kecamatan Benowo, Surabaya. 

3. Untuk menganalisis tingkat Efisiensi usaha pecel semanggi di kelurahan 

kendung, kecamtan benowo, Surabaya. 

 

Berdasarkan tujuan manfaat penelitian maka diharapkan hasil penelitian 

ini dapat di gunakan untuk: 

1.  Bagi Produsen: 

 Sebagai bahan masukan bagi para pedagang makanan tradisoanl 

pecel Semanggi dan informasi bagi para pelaku UKM yang lainya dalam 

memajukan usahanya. 

2. Bagi Peneliti: 

 Sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang berminat 

dalam kajian mengenai Analisis Tingkat Pendapatan Masyarakat Penjual 
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Pecel Makanan Tradisional Semanggi di Kelurahan Kendung, Kecamatan 

Benowo, Surabaya dan juga sebagai refrensi kepada pihak lainya yang 

membutuhkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


