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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. KESIMPULAN  

 Pesatnya pertumbuhan kota Medan sebagai kota baru mendorong 

kedatangan bangsa asing untuk menetapkan tinggal di kota Medan dengan 

tujuan berdagang atau mendirikan usaha-usaha lainnya seperti mendirikan 

restoran - restoran khas bangsa asing sendiri ataupun dengan kuliner 

bangsa asing. Kedatangan bangsa asing Belanda, Cina, India untuk 

berbaur dan mendirikan usaha seperti restoran. 

 Ragam kuliner yang di terima oleh masyarakat kota Medan seperti 

kuliner dari bangsa Belanda: Carmen,. Chocolate Vanilla, . Mexicanner, . 

Moorkop ice, . Peach Melba,Pukler,. Tutti Frutti. Steak lidah Sapi. Beef 

Hoot plate  Bchiken steak  .beef omellete .bitterballen croquette, fish 

fillete steak. Huzaren salad . ox tounge . pancake with brown sugar.  

.uitsmijter. 

 Ragam kuliner yang diterima oleh masyarakat kota Medan seperti kuliner 

dari bangsa Cina : prawn with orange salad, shrim salad, szechun cold 

dishes, mie tiaw, promfret, geraupa, tlapia, crob in sweet & sour sauce, 

crab in tom yam souce, scalops in mangowla, bihun, ifu mie, whole sea 

cocumber special, spring flower chicken, chicken with lotus, fried noodles, 

bakpao, mie tiaw, seafood. 
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 Ragam kuliner yang diterima oleh masyarakat kota Medan seperti kuliner 

dari bangsa India: chiken masala, baghadi, nasi briyani, patiala, thali set, 

vrg briyani, verg or nan, martabak mesir, roti cane, teh tarik, martabak 

india, nasi briyani ayam, nasi briyani kambing, daal, kari kambing, puri, 

roti tisu, omlet, bhatora, chapati, masala pratasa, butter naan, pram 

munghlai pratha, masala dowi, plain dosei, egg masala dosei, gee dosei. 

 Di terimanya makanan bangsa asing oleh masyarakat kota Medan karena 

adanya ciri khas dari masakan yang dibawakan selain itu rasa ingin tahu 

ataupun rasa ingin mencicipi masakan bangsa asing seperti Belanda, Cina, 

India yang ada di kota Medan. 

 Restoran Tip Top didirikan oleh Jangkie, seorang etnis tionghoa yang 

berasal dari Padang. Pada tahun 1929 dengan pengembangan usaha 

berawal dari restoran sederhana bernama Jangkie yang berlokasi di Jalan 

Pandu. 

 Restoran Seraton didirikan oleh Hendri A.J pada tahun 1984 Restoran 

Seraton mempunyai ragam maakanan khas Cina. Awalnya Seraton 

bertempat di Jalan Orion, disamping Medan Plaza. Tahun 2010 Hendri A.J 

memindahkan usahanya ke Jalan Gajah Mada agar lebih luas. 

 Restoran Cahaya Baru didirikan oleh pasangan suami istri  Antoni dan 

Yakoba. Restoran Cahaya Baru adalah salah satu restoran khas kuliner 

India restoran ini sekarang dikelola oleh putri mereka Malini restoran 

cahaya sudah berdiri kurang lebih 18 tahun . 
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 Ragam jenis kuliner yang dibawakan berasal dari bangsa asing dapat 

ditemui dan diterima masyarakat kota Medan.  

 Eksistensi bangsa asing berawal dari usaha-usaha yang mereka dirikan dan 

kuliner yang mereka perkenalkan tetap dinikmati dan dapat ditemui 

eksisnya bangsa asing di kota Medan. Berawal diterimanya  bangsa asing 

di kota Medan  dan di terima usaha yang mereka  dirikan. 

   Renspon masyarakat kota Medan tentang kedatangan bangsa asing dan 

didirikannya usaha restoran bangsa asing sendiri kehadiran bangsa asing 

dan didirikannya usaha restoran keuntungannya mengurangi angka 

pengangguran dan mengurangi kemiskina masyarakat kota Medan karna 

tenaga kerja didatangkan dari masyarakat kota Medan. Kehadiran bangsa 

asing dan usaha yang mereka dirikan dapat memajukan kota Medan. 

 

 

B. Saran – Saran 

   Melihat restoran - restoran bangsa asing yang telah didirikan oleh bangsa 

asing sendiri di kota Medan  dan kuliner - kuliner yang telah mereka 

perkenalkan sampai sekarang tetap masih eksis dinikmati oleh bangsa 

asing sendiri dan bangsa lain masyarakat kota Medan juga menikmati 

kuliner bangsa asing tersebut. 

 Kepada pihak restoran sendiri juga di harapkan untuk dapat terus 

memberikan pelayanan terbaik agar pengunjung restoran merasa nyaman 
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menikmati menu yang tersaji dengan tetap mengedepankan keramah 

tamahan serta adat sopan santun multietnik yang ada di kota Medan. 

 Selain pihak restoran pedagang kaki lima juga agar kiranya mampu 

memberikan pelayanan terbaik kepada pembeli dan pengunjung agar 

pengunjung merasa nyaman dan bisa menjadikan sosialisasi yang kuat 

baik bangsa sendiri maupun bangsa lain. 

  Kuliner bangsa asing juga banyak mempengaruhi terhadap makanan yang 

ada di kota Medan, perkembangan masyarakat kota Medan juga pesatnya 

berdagang dan terus memeneg masyarakat kota Medan agar kemisikinan 

berkurang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


