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BAB I 
PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah.  

Indonesia yang merupakan negara kepulauan memiliki banyak sekali suku 

dan budaya. Keanekaragaman suku dan budaya ini membuat banyak sekali 

perbedaan mulai dari bahasa, pakaian adat, lagu daerah, rumah adat dan juga 

makanan tradisional. Pengaruh suku dan daerah yang berbeda-beda di Indonesia 

menyebabkan masakan Indonesia menjadi beragam dan mempunyai rasa yang 

khas, sehingga dapat menjadi salah satu ciri khas negara Indonesia. Namun menurut 

Rahman (2018) mengatakan bahwa makanan tradisional harus dilestarikan demi 

meneguhkan identitas dari masakan tradisional itu sendiri. Konsep makanan yang 

dibangun secara nasional hanya membalikkan dominasi kolonial dari Indische 

keuken menjadi makanan Indonesia.  

Memasarkan makanan tradisional, pemerintah dapat memberikan edukasi 

kepada para penjual makanan tradisional agar memberikan makanan dan layanan 

yang bagus. Karena kesadaran akan makan tradisional, pengetahuan akan makanan 

tradisional, niat untuk membeli makanan tradisional, dan niat untuk kembali 

makanan tradisional sangat mempengaruhi kepada kelestarian Makanan 

Tradisional tersebut, namun selain itu kita juga dapat menggunakan pemasaran 

Makanan Tradisional dengan menggunakani media sosial seperti facebook, 

instagram, ataupun blog (Adiasih dan Brahmana, 2015). Salah satu media sosial 

yang memiliki lebih dari satu juta penggua aktif adalah Instagram (Instagram, 

2020), dan prototype web walkers dapat digunakan untuk mencari Solusi yang baik 

dalam menentukan suatu objek tertentu di masyarakat (Sintaro, 2017). 
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Web Walkers, juga dikenal sebagai Web Spiders, Crawler, dan Web Crawler 

yaitu Secara teori, web scraping  adalah praktik mengumpulkan data melalui cara 

apa pun selain program yang berinteraksi dengan API (atau melalui manusia 

menggunakan browser web). Pada umumnya dilakukan dengan cara membuat 

sebuah program otomatis yang mengumpukan data dari sebuah server web, request 

data (biasanya dalam bentuk HTML dan file lain yang menyusun halaman web), 

dan kemudian mem-parsing data tersebut untuk mengekstrak informasi yang 

diperlukan (Mitchell, 2018). Sedangkan dengan menggunakan Instagram sebagai 

objek penelitian, Web Walkers dapat digunakan untuk mengumpulkan data yang 

didapat dari tags yang diambil dari sosial media yang ada, masyarakat yang 

menuliskan atau memperbaharui status di sosial medianya akan menjadi Informasi 

yang dapat digunakan.  Informasi berupa makanan tradisional yang terdapat di 

Instagram ataupun jenis makanan tradisional yang tidak terdapat di instagram 

merupakan sumber data yang akan diambil. 

Proses pengambilan tags dan gambar di Instagram dilakukan menggunakan 

web  walkers dan tags tersebut akan menghasilkan Grafik perbandingan di wilayah 

yang dijadikan tempat penelitian yaitu Provinsi Lampung. Berdasakan kajian 

teoritis mengenai web crawler, text yang digunakan untuk mengambil tags dari 

sosial media yang menghasilkan grafik, dan Kemudian pihak terkait dapat 

membandingkan makanan tradisional yang ada ataupun yang tidak ada di 

daerahnya untuk nantinya dapat di gunakan sebagai media informasi atau media 

pengembangan makanan tradisional itu sendiri 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian-uraian pada latar belakang masalah, maka masalah-

masalah yang didapatkan adalah bagaimana membuat sebuah prototype untuk 

melestarikan makanan tradadisional yang dapat menghasilkan grafik sebagai 

pembanding makanan tradisional di wilayah Provinsi Lampung?  

1.3 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini yaitu: 

1. Penelitian ini hanya membahas tentang pengambilan teks – teks dan gambar 

dengan teknologi web walkers untuk  menghasilkan grafik tentang makanan 

tradisional di provinsi lampung. 

2. Pengambilan teks dan gambar yang didapat dari sosial media instagram. 

3. Proses pengambilan yang dilakukan di instagram hanya berfokus pada 

makanan tradisional Lampung.  

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah, yaitu : 

1. Untuk membangun prototipe web walkers untuk menganalisis teks dan 

gambar dari sosial media Instagram. 

2. Untuk mengetahui hasil pengujian prototipe web walkers dari hasil analisis 

teks dan gambar dari sosial media Instagram yang menghasilkan grafik 

makanan tradisional di wilayah Provinsi Lampung. 

1.5 Manfaat dan Konstribusi penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah menghasilkan grafik yang berguna untuk pelaku 

bisnis makanan tradisional dan pemerinatah provinsi demi mengetahui informasi 
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tentang makanan tradisional yang sedang disukai ataupun informasi tentang 

makanan tradisional tersebut. 

1.6 Keaslian Penelitian 

Dalam mengembangkan proposal penelitian ini, di temukan beberapa 

tinjauan yang digunakan sebagai dasar penulisan skripsi, yang dapat dilihat 

dibawah ini : 

1.  Oleh Rahman (2018) dari Departemen Sejarah & Filologi, Universitas 

Padjadjaran dengan judul Kuliner sebagai Identitas Keindonesiaan. Dimana 

dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis mengatakan bahwa makanan 

tradisional harus dilestarikan karena makanan tidak lepas dari ciri khas 

bangsa dan rakyat Indonesia. Karena nya perlu dilakukan tindakan demi 

meneguhkan identitas dari masakan tradisional itu sendiri. Konsep makanan 

yang dibangun secara nasional hanya membalikkan dominasi kolonial dari 

Indische keuken menjadi makanan Indonesia. Demi meneguhkan identitas 

sendiri maka disajikanlah citra makanan Indonesia dengan kesan lebih 

dominan dibandingkan makanan Eropa yang dikesankan asing. 

2.    Oleh Sintaro dan Soetanto (2017) dengan judul web walkers sebagai media 

informasi untuk perbandingan manual brewing coffee di Indonesia. 

Mengatakan bahwa penggunaan prototype web walker dapat menjadi Solusi 

yang baik untuk mengetahui metode manual brewing yang sedang diminati 

oleh masyarakat dan para pengusaha kedai kopi dapat menyediakan metode 

seduh yang di minati oleh masyarakat di daerahnya. 
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3.  Oleh Adiasih dan Brahmana (2015) dari Jurusan Teknik Elektro, Fakultas 

Teknologi Industri, Universitas Kristen Petra Surabaya dengan judul persepsi 

terhadap makanan tradisional jawa timur: studi awal terhadap mahasiswa 

perguruan tinggi swasta di surabaya. Dimana dalam penelitian yang 

dilakukan oleh penulis mengatakan bahwa salah satu Strategi yang bisa 

dilakukan untuk pemasaran Makanan Tradisional adalah melalui media sosial 

seperti facebook, instagram, ataupun blog. Selain itu, pemerintah bisa juga 

mengedukasi penjual makanan tradisional untuk memberikan makanan dan 

layanan yang bagus. Karena riset ini menunjukan bahwa Makanan dan 

Layanan dan bagus memiliki efek yang signi kan terhadap konsumsi makanan 

tradisional, kesadaran akan makan tradisional, pengetahuan akan makanan 

tradisional, niat untuk membeli makanan tradisional, dan niat untuk kembali 

makanan tradisional. 

4 .  Oleh Alteza (2014) dari fakultas ekonomi universitas negeri Yogyakarta 

dengan judul Pengembangan Bisnis Produk Makanan Tradisional. Hasil 

penelitian mengatakan bahwa guna meningkatkan eksistensi dan 

meningkatkan daya saing bisnis makanan tradisional, para pelaku bisnis yang 

umumnya adalah industri menengah ke bawah perlu dibimbing mengenai 

manajemen usaha yang profesional agar tidak hanya usaha ini sebatas bisnis 

rumahan. Di samping itu perlu pula disosialisasikan mengenai berbagai 

inovasi baik produk maupun pemasaran agar bisnis yang dijalankan bisa terus 

berkembang dan bisa menembus pasar nasional bahkan internasional. 

Bersamaan dengan inovasi pada produk, jalur pemasaran makanan tradisional 

juga semakin banyak bentuknya. Selain tetap menggunakan cara 
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konvensional, pemasaran produk juga dapat dilakukan melalui jalur modern. 

Misalnya melalui sistem keagenan dan sistem waralaba. Selain itu dapat pula 

dilakukan upaya memperkuat jalur pemasaran secara online melalui lapak-

lapak di dunia maya ataupun pemanfaatan media sosial seperti facebook, 

twitter, instagram dan lain-lain. Melalui inovasi pemasaran ini, jangkauan dan 

pangsa pasar makanan tradisional semakin luas hingga ke mancanegara. 

5. Oleh Ahuja dari scholar Punjab technical University Jalandhar, Dr Jatinder 

Singh Bal dari KC Group of institutes Nawashahr dan Varnica dari (M.Tech) 

GNDU, Regional Campus Gurdaspur (2014) dengan judul Web Crawler: 

Extracting the Web Data. Penelitian mereka mendapatkan hasil yaitu Web 

Crawlers adalah aspek penting dari semua mesin pencari. Mereka adalah 

komponen dasar dari semua layanan web sehingga mereka harus memberikan 

kinerja tinggi. Manipulasi data oleh web Crawlers mencakup area yang luas. 

Membangun web crawlers yang efektif untuk menyelesaikan tujuan yang 

berbeda bukanlah tugas yang sulit, tetapi memilih strategi yang tepat dan 

membangun arsitektur yang efektif akan mengarah pada penerapan aplikasi 

web walkers yang sangat cerdas. Sejumlah algoritma crawler digunakan oleh 

mesin pencari. Algoritma crawler yang baik harus diterapkan untuk hasil 

yang lebih baik dan kinerja tinggi. 

6. Oleh Yuheng Hu, Lydia Manikonda dan Subbarao Kambhampati (2013) dari 

Department of Computer Science, Arizona State University dengan judul 

What We Instagram: A First Analysis of Instagram Photo Content and User 

Types. Dimana dalam penelitiannya menganalisis foto dan pengguna di 

Instagram sehingga mengatakan bahwa Instagram merupakan aplikasi media 
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sosial yang paling cepat berkembang. Mereka mengatakan bahwa 

penelitiannya merupakan makalah pertama yang melakukan analisis pada 

data Instagram. Dalam tulisan tersebut juga menunjukkan bagaimana data 

gambar ditangani dan dianalisis untuk menjawab tiga pertanyaan penelitian 

mendasar di Instagram. Analisis kami menunjukkan bahwa ada 8 jenis 

kategori foto di Instagram. Berdasarkan konten yang diposting oleh 

pengguna, analisis ini menghasilkan 5 jenis pengguna yang berbeda (atau 

kelompok pengguna). Mereja juga mendapatkan hasil bahwa tidak ada 

hubungan langsung antara jumlah pengikut dan jenis pengguna yang ditandai 

dalam hal foto yang dibagikan, melalui uji signifikansi statistic. 

7. Oleh Jenny Edwards, Kevin Mccurley, John Tomlin (2001) dengan judulAn 

Adaptive Model for Optimizing Performance of an Incremental Web Crawler. 

Permasalahannya adalah diingkannya sebuah model untuk menggunakan 

pendekatan adaptif untuk mempertahankan data pada tingkat perubahan yang 

digunakan sebagai masukan untuk optimasi pada web crawler incremental. 

Solusi dari penelitian ini adalah membuat model struktur antrian yang 

melakukan crawling dari URL di WebFountain Crawler kemudian 

menghasilkan gagasan bahwa model WebFountain Crawler dapat diterapkan 

untuk optimasi Incremental Crawler. 

Perbedaan penelitian yang dilakukan antara satu dengan yang lain adalah 

sebagai berikut : 
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1. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Fadly 

Makanan tradisional harus dilestarikan karena makanan tidak lepas dari ciri 

khas bangsa dan rakyat Indonesia. 

2. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Sintaro 

Prototype web walker dapat menjadi Solusi yang baik untuk mengetahui 

makanan tradisional yang sedang diminati. 

3. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Adiasih Dkk 

Sosial media menjadi stratei penjualan. 

4. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Muniya Aletza 

Perlu jalur pemasaran secara online agar jangkauannya semakin luas. 

5. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Singh Ahuja 

Web Crawlers adalah aspek penting dari semua mesin pencari. 

6. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Yuheng Dkk 

Social media khusus nya Instagram merupakan aplikasi media sosial yang 

paling cepat berkembang. 

7. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Edwards Dkk 

Pendekatan adaktif untuk meningkatkan data yang akan berubah. 

Berdasarkan kajian tinjauan studi penelitian sebelumnya maka peneliti 

mengambil objek penelitian dengan objek makanan tradisional yang kemudian di 
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batasi dengan sosial media Instagram sebagai ujicoba dari model prototype, 

kemudian untuk extracting data berupa teks dan gambar yang dianalisis 

menggunakan incremental crawler, seperti kajian sebelumnya bahwa incremental 

crawler memiliki ranking module yang mengoptimalkan pada proses pencarian 

data yang akan di extracting dan didukung dengan WebFountain Crawler untuk 

lebih mendukung optimasi dari rangking module yang ada di incremental crawler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


