
 
 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia adalah salah satu Negara yang kaya akan alam dan  budaya. 

Kebudayaan yang ada harus dipelihara dan dilestarikan supaya budaya- budaya yang 

ada itu tidak hilang ataupun kebudayaan itu tidak luntur. Karena kebudayaan itu 

adalah segala sesuatu yang diperoleh individu dari masyarakat.Dewasa ini dengan 

adanya kemajuan teknologi yang semakin pesat dan pembangunan era globalisasi 

sangat berpengaruh terhadap kebudayaan di indonesia karena dengan adanya 

perubahan tersebut tidak menutup kemungkinan akan mengurangi kemurnian dan 

kelestarian kebudayaan daerah. Dengan demikian untuk menjaga kelestarian 

kebudayaan yang ada maka diharapkan untuk mengetahui apa itu kebudayaan dan 

menerapkannya dalam kehidupan sehari- hari. 

Kenyataan Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa, dan segala 

keanekaragaman budaya yang tercermin dalam berbagai aspek kebudayaannya, yang 

biasanya tidak lepas dari ikatan – ikatan (primodial) kesukuan dan kedaerahan. Dari 

beragam suku suku tersebut salah satunya adalah suku Pakpak yang berdomisili 

tinggal di kabupaten dairi, Suku Pakpak juga sering disebut suku yang memiliki 

berbagai kebiasaan-kebiasaan yang unik yaitu banyaknya hal- hal yang membudaya 

bagi masyarakat Pakpak itu tersendiri. 

 



 
 

Setiap suku bangsa memiliki berbagai macam makanan tradisional dan cara 

pembuatannya juga berbeda-beda. Makanan tradisional merupakan makanan yang 

biasa dikonsumsi oleh masyarakat tertentu dengan citarasa yang berbeda beda dan 

juga bahan yang berbeda-beda , makanan tradisional merupakan makanan yang biasa 

dikonsumsi masyarakat dan bahan dasar yang digunakan bervariasi seperti seperti 

bahan dasar dari padi (Oryza sativa l), jagung (Zea mays ssp) dan berbagai bahan 

baku lainnya. Bahan baku yang digunakan dalam pembuatan makanan tradisional 

tersebut biasanya bahan bakunya mudah ditemui dan ada disetiap daerah. Dengan 

bahan baku yang bervariasi maka cara pembuatannya juga bervariasi seperti dengan 

membakar/memanggang , pengasapan, pemepesan, pengukusan, menggoreng,dan 

menumis. 

Berbicara mengenai Makanan tradisional  tidak ada habisnya dan tidak ada 

bosannya, semua masyarakat memiliki selera yang berbeda –beda dan memiliki 

kebiasaan yang berbeda juga. Makanan tradisional yang dimiliki setiap suku bangsa 

memiliki cara dan bahan yang berbeda- beda. Sehingga tidak heran apabila banyak 

jenis makanan yang terkenal di indonesia, selain itu indonesia juga disebut dengan 

kaya makanan dan memiliki  kuliner yang khas. 

Berbagai macam makanan tradisional yang berbahan baku dari nasi seperti 

Nasi guri (Aceh), Bubur kampiun (sumatera Barat) Nasi kapau (Sumatera Barat), 

Nasi lemar (Jambi), Nasi samin (Jambi), Nasi sumsum (Banten ) Nasi uduk (DKI 

Jakarta), Nasi kebuli (DKI Jakarta), Nasi timbel (Jawa Barat), Nasi tutug Oncom 

(Tasikmalaya) Nasi gandul (Semarang), lontong sayur (pekalongan), Nasi tempong 



 
 

(Jepara),Nasi liwet (Solo), Nasi pecel (Yogyakarta), Nasi kucing (Yogyakarta). Setiap 

makanan tradisional yang biasanya dikonsumsi oleh masyarakat bahan baku yang 

digunakan untuk pembuatannya ada di daerah setempat dan makanan tradisional 

tersebut biasanya dibuat dalam acara pernikahan, kelahiran, tujuh bulanan orang 

hamil, makanan tradisional tersebut dibuat pada acara tertentu ,Begitu juga dengan 

Nasi Pelleng yang merupakan makanan khas suku Pakpak yang ada di sidikalang. 

Nasi Pelleng adalah makanan khas suku Pakpak yang biasanya dibuat pada 

saat-saat tertentu, seperti pada saat melaksanakan ujian, mencari kerja, pergi 

merantau dan banyak moment-moment penting lainnya. Nasi pelleng dibuat dengan 

tujuan bahwa apa yang diinginkan akan tercapai maka disajikan Nasi Pelleng 

tersebut. Nasi Pelleng merupakan makanan tradisional yang terbuat dari beras yang 

dimasak hingga nasinya menjadi jemek. Nasi Pelleng  juga menyerupai nasi kuning, 

tetapi tidak sama hanya saja warna nasinya yang berwarna kuning karena dalam 

pembuatan Nasi Pelleng  terdapat Rempah-rempah yaitu seperti kunyit. 

Nasi Pelleng yang memiliki ciri khas berwarna kuning, Nasi Pelleng  juga 

memiliki ciri khas yang sangat pedas, Nasi Pelleng terkenal dengan warna kuning dan 

rasanya yang sangat pedas. Penyajian  Nasi Pelleng biasanya dipadukan dengan 

Tektek, yaitu ayam yang dimasak dan diberikan bumbu. Biasanya dalam 

penyajiannya daging ayam tersebut dicincang  dan diletakkan diatas Nasi Pelleng . 

Nasi pelleng  memiliki komposisi yaitu: 

1. Beras secukupnya. 

2. Ayam jantan 1 ekor 



 
 

3. Cabe merah 

4. Asam cikala 

5. Santan kelapa secukupnya 

6. Arbuk 

7. Bawang gandera, 

8. Daun Salam 

9. Serei  

10. Garam secukupnya 

 

Dalam Pengolahannya, beras dimasak layaknya menanak nasi tapi disarankan 

lebih lunak dari nasi biasa, selanjutnya dicampur dengan cara diaduk atau ditumbuk 

dengan kuah yang telah dimasak sebelumnya yang disebut lae asem. Kuah (lae asem) 

dibuat dari asam cikala, bumbu dan santan kelapa. Secara terpisah ayam digule tanpa 

mencincang tapi harus mersendihi sebagai lauknya.  Nasi Pelleng biasanya dibuat 

dengan tujuan untuk mempermudah mendapatkan apa yang hendak dicapai, misalnya 

pada saat melaksanakan ujian, mencari kerja, pergi merantau dan banyak moment-

moment penting lainnya, sehingga dalam pembuatan Nasi pelleng biasanya  dibuat 

oleh keluarga terdekat ataupun keluarga yang mempunyai hajatan. Pembuatan Nasi 

Pelleng tidak sembarangan  karena adanya syarat-syarat yang harus dipenuhi. Dari 

latar belakang yang dipaparkan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

tentang“ Tradisi Makan Nasi Pelleng Pada Masyarakat Pakpak di Desa 

Parratusan Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi” 



 
 

1.2 Identifikasi  Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi identifikasi 

masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Latar belakang munculnya tradisi makan  Nasi Pelleng 

2. Tujuan pembuatan Nasi Pelleng dan bagaimana cara  penyajiannya  

3. Alasan masyarakat Desa Parratusan kecamatan Sumbul masih percaya dan 

masih sering menyajikan Nasi Pelleng 

4. Perubahan yang ada dalam penyajian Nasi Pelleng 

5. perbedaan tradisi penyajian Nasi Pelleng dari berbagai suku Pakpak yang 

ada di desa Parratusan Kecamatan  Sumbul 

 

1.3 Perumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah diatas maka yang menjadi rumusan masalah 

adalah : 

1. Apa yang melatar belakangi munculnya tradisi makan Nasi pelleng 

2. Apa tujuan  dan bagaimana caranya penyajian Nasi Pelleng tersebut? 

3. Apa alasan masyarakat Pakpak yang ada di Desa Parratusan 

kecamatan Sumbul masih percaya ataupun masih sering menyajikan 

Nasi pelleng tersebut?  

4. Apakah ada perubahan dalam penyajian Nasi Pelleng di desa 

Parratusan Kecamatan Sumbul? 



 
 

5. Apakah ada perbedaan tradisi penyajian Nasi Pelleng dari berbagai 

suku Pakpak yang ada di desa Parratusan Kecamatan  Sumbul? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini dilakukan 

adalah : 

1. Untuk mengetahui mengetahui latar belakang munculnya tradisi 

makan  Nasi Pelleng 

2. Untuk mengetahui tujuan  dan bagaimana cara penyajian Nasi Pelleng 

3. Untuk mengetahui apakah masyarakat Pakpak yang ada di desa 

Parratusan Kecamatan Sumbul masih sering menyajikan Nasi Pelleng 

4. Untuk mengetahui apakah ada perubahan dalam penyajian Nasi 

Pelleng 

5. Untuk mengetahui perbedaan penyajian Nasi Pelleng bagi suku 

Pakpak 

1.5 Manfaat Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut : 

1. Bagi akademik, penelitian ini bermanfaat sebagai sumbangan dan rujukan 

bagi Antropologi/Sosiologi khususnya tentang tradisi makan nasi pelleng 

bagi masyarakat Pakpak di desa Sumbul kabupaten dairi  

2. Bagi penulis bermanfaat sebagai wawasan untuk melakukan penelitian 

yang lebih baik  kedepannya 



 
 

3. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat bermanfaat sebagai penambah 

informasi mengenai kebudyaan masyarakat pakpak terutama mengenai 

nasi pelleng yaitu makanan khas pakpak dan juga supaya dapat 

melestarikan kebudayaan pakpak tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


