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BAB 1  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Indonesia adalah negara yang kaya akan kekayaan alam dan kebudayaan. 

Kesenian, rumah adat, suku, Bahasa, dan makanan. Indonesia memiliki tanah yang 

dapat ditumbuhi berbagai bahan pangan. Sehingga Indonesia memiliki berbagai 

macam makanan khas. Ada banyak sekali makanan khas Indonesia yang mencirikan 

suatu daerah. Misalnya nasi padang, nasi pecel, nasi liwet, dan lian-lain. Dari sekian 

banyak makanan yang ada di Indonesia, peneliti tertarik kepada makanan tradisional 

kejos, yaitu makanan pokok pengganti beras yang sempat dikonsumsi oleh 

masyarakat desa Tarikolot. Nama lainnya adalah nasi tiwul yang terkenal dari daerah 

Gunung Kidul Jawa Tengah .  

Kejos merupakan makanan tradisional yang dikonsumsi masyarakat zaman 

dahulu sebagai makanan pokok. Kejos merupakan makanan yang dikategorikan 

makanan pokok Karena memiliki sifat yang mengenyangkan. Kejos merupakan 

makanan yang dikonsumsi karena saat itu Indonesia belum memprioritaskan 

pertanian untuk memproduksi beras. Dan karena saat itu pertanian belum terfokus 

untuk menyejahterakan masyarakat, karena pada saat itu Indonesia sedang 

maengalami keterpurukan akibat penjajahan.  

Begitupun yang terjadi di Desa Tarikolot, masyarakat desa Tarikolot saat itu 

mengandalkan singkong sebagai makanan pokok yang diolah menjadi kejos.  
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Di daerah ini Kejos sudah dikonsumsi sejak tahun ± 1920 an. Menurut keterangan 

dari nenek Imi,  kejos ini biasa dikonsumsi karena keterbatasan persediaan beras pada 

saat itu. Penyebabnya adalahM pertanian di Desa Tarikolot masih belum mencukupi 

kebutuhan beras  pada saat itu. Hal ini disebabkan oleh para penjajah yang merampas 

hasil pertanian warga. Selain itu, adalah bibit padi yang jelek. Bibit padi pada saat itu 

hanya bisa dipanen selama setahun dua kali. Selain itu beras yang di konsumsi juga 

terbilang kurang enak untuk dimakan, rasanya kesat dan agak berbau.  

Meskipun kejos sudah jarang dikonsumsi secara rutin saat ini, tetapi kejos adalah 

makanan tradisional yang tetap harus kita banggakan sebagai makanan khas suatu 

daerah yang mencirikan budaya masyarakat.  Alasan kenapa jaman dahulu 

masyarakat mengkonsumsi kejos adalah karena produksi beras pada saat itu jelek. 

Berikut adalah padi yang pernah ditanam oleh masyarakat Desa Tarikolot 

Kecamatan Jatinunggal Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat.  

Tabel 1.1 

Jenis-jenis padi yang biasa ditanam oleh masyarakat Desa Tarikolot Kecamatan 

Jatinunggal Kabupaten Sumedang sejak 1930 hingga sekarang 

No Jenis Padi Hasil panen 

  
Padi yang ditanam 

pada zaman dahulu 
Panen 1 tahun 2 kali 

1 
Doto 

Rasa dari beras ini keras meskipun ketika memasak airnya 

di lebikan dari takaran beras biasa 

2 Hoe Rasa dari beras ini memiliki bau yang tidak enak 

3 Segon Bangawan Beras ini memiliki kesamaan dengan beras Doto 

4 Segon Jidah Beras ini memiliki kesamaan dengan beras Doto 

5 Mawat  Jenis padi ini tidakmengasilkan jumlah yang mencukupi 

6 Sagi Rasa beras dari bibit ini cendeung kesat dan agak keras bila 
sudah dimasak 



3 
 

 
Risa Rahmalianti, 2016 

PELESTARIAN MAKANAN TRADISIONAL KEJOS SEBAGAI SUMBER KARBOHIDRAT DI DESA 

TARIKOLOT KECAMATAN JATINUNGGAL KABUPATEN SUMEDANG PROVINSI JAWA BARAT 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu| perpustakaan.upi.edu 

  Padi Huma   

1 
Cere Beras dari hasil huma hanya memanfaakan musim ditambah 

hasilna kurang memuaskan jadi padi jenis ini tidak terlalu 

diminati oleh warga. 
2 

Hawara peuteuy 

3 
Hawara Bonteng 

Sumber: Olahan Penulis, Februari 2016 

Kondisi tersebut membuat masyarakat tidak memiliki pilihan lain selain 

menggunakan bahan lain yang akan membuat masyarakat kenyang dan bahannya 

mudah ditemukan dan tidak perlu memakan banyak lahan untuk menanamnya.  

Kejos adalah nama makanan yang biasa di konsumsi oleh masyarakat desa 

Tarikolot pada jaman dahulu. Hanya saja saat ini kejos sudah jarang ditemukan. 

Warga yang masih memproduksi kejos adalah para nenek yang sudah tua renta, 

mereka masih memproduksi karena lidah mereka sudah terbiasa dengan kejos, 

sehingga jika mengkonsusmsi nasi saja tidak enak menurutnya. mereka membuat 

kejos sewaktu-waktu  jika sedang berkumpul bersama tetangga dan keluarga akan 

lebih enak jika mengkonsumsi kejos bersama. Selain untuk menjaga keharmonisan 

antar tetangga dan keluarga, kejos sudah menjadi makanan yang akan dirindukan rasa 

dan aromanya. Mengingat pada tahun 20-an kejos menjadi salah satu menu andalan 

mereka pada saat lapar, Ujar nenek Imi. (wawancara hari minggu, 31 Januari 2016) 

Kejos adalah makanan yang bisa dibilang makanan tradisional Indonesia yang 

pada dasarnya dikategorikan sebagai makanan pokok. Di Indonesia sendiri, kejos 

dikonsumsi karena keterbatasan ekonomi yang melanda pada saat itu. Hampir di 

seluruh Indonesia kurang menikmati kemakmuran dibandingkan dengan daerah 

perkotaan,walaupun masyarakat pedesaan mempunyai kegiatan di sektor pertanian, 
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kekurangan pangan dan kemiskinan merundung warga pedesaan saat itu. Terciptanya 

kejos ini karena singkong memiliki kandungan karbohidrat yang cukup untuk 

memenuhi asupan gizi masyarakat. Terbukti oleh hasil penelitian yang dilakukan para 

ahli seperti terdapat dalam buku Emil Salim (2011,hlm.24). 

Tabel 1.2 

Komposisi Singkong /100gr 

 

No Komponen Kadar

1 Kalori 146,00

2 Air 62,50

3 Fosfor 40,00

4 Karbohidrat 34,00

5 Kalsium 33,00

6 Vitamin C 30,00 mg

7 Protein 1,2 gram

8 Besi 0,7 mg

9 Lemak 0,30 gram

10 Vitamin B1 0,06

      Sumber: Emil Salim tahun 2011:24 

Berdasarkan tabel 1.2 kandungan gizi yang dimiliki oleh singkong cukup untuk 

memenuhi kebutuhan gizi manusia. Singkong memiliki kandungan karbohidrat yang 

cukup besar. Singkong juga memiliki kandungan serat yang tinggi. Singkong menjadi 

makanan yang mengenyangkan dan bisa menjadi makanan alternative sumber 

karbohidrat selain nasi.  

Masyarakat juga mempercayai singkong sebagai salah satu obat untuk mencegah 

penyakit maag. Masyarakat juga lebih memilih kejos untuk di konsumsi karena bahan 

dasaranya terbuat dari singkong yang mereka tanam sendiri. Sehingga aman dari 

bahan berbahaya/ bahan kimia.  
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Kelangsungan hidup kejos saat ini sangat tergantung dari bagaimana kita sebagai 

masyarakat Indonesia memandang makanan tradisional sebagai warisan turun 

temurun dari leluhur kita. Saat ini keberadaan kejos di Desa Tarikolot sudah jarang 

ditemukan. Fungsi kejos sebagai makanan pokok di desa Tarikolot saat ini sudah 

dipandang sebelah mata karena gengsi. Selain itu saat ini masyarakat sudah terrbiasa 

mengkonsumsi beras atau nasi sebagai makanan pokoknya. Sedangkan saat ini 

produksi beras sudah mulai tidak produktif lagi dikarenakan pembangunan 

pemukiman dan alih fungsi lahan menjadi fasilitas umum.  

Di desa Tarikolot sendiri, masyarakat yang tidak memiliki lahan untuk bertani 

dan sudah terbiasa menkonsumsi beras sudah mengeluhkan akan harga beras yang 

mahal. Meskipun ada beras bantuan dari pemerintah (bulog) rasanya kurang enak dan 

memiliki bau yang tidak sedap. Sehingga masyarakat sering mencampurnya dengan 

beras dari petani atau istilah yang mereka pakai adalah “digolosor”. Bagi masyarakat 

yang tidak memiliki lahan pesawahan tentunya ini menjadi hal yang urgent ketika 

para pemasok beras saat ini memiliki pikiran yang keji dengan menghadirkan beras 

plastik dan beras yang tidak layak konsumsi.  

Pertanian di daerah Sumedang khususnya Di Desa Tarikolot Kecamatan 

Jatinunggal Kabupaten Sumedang saat ini terbilang cukup bagus untuk menanam 

berbagai jenis bahan pangan. Beras dari daerah ini juga terkenal karena memiliki 

kualitas yang bagus. Tetapi saat ini Wado dan daerah sekitarnya tidak lagi memiliki 

potensi lahan yang bagus untuk menanam padi karena sudah tergenang oleh proyek 

Jatigede yang menenggelamkan puluhan hektar lahan sawah. Sehingga pertanian di 
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Desa Wado, yang juga berpengaruh bagi masyarakat Desa Tarikolot akan mengalami 

penurunan.  

Ada baiknya jika masyarakat yang tidak memiliki lahan pesawahan 

mengembangkan produk lama yaitu kejos, sebagai makanan sampingan atau makanan 

pokok lain selain beras. Karena kejos berbahan dasar singkong yang dapat tumbuh di 

daerah pegunungan dan tidak perlu memiliki lahan yang khusus dan besar seperti 

sawah.  

Singkong juga memiliki kelebihan yang bisa di unggulkan sebagai bahan dasar 

makanan, yaitu bisa dibuat menjadi beberapa jenis produk. Dari mulai dibuat 

makanan ringan seperti keripik, yang sudah tidak asing lagi di telinga kita, comro, 

misro, papais, dan lain-lain. Di desa Tarikolot sendiri, singkong ini menjadi salah satu 

tanaman yang menjadi sumber penghasilan dari pertanian yang berada di Desa 

Tarikolot.  

Dengan diangkatnya kembali produk ini, diharapkan bisa menjadikan alternatif 

lain bagi masyarakat yang  makanan pokok utamanya nasi. Atas dasar itu, penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pelestarian makanan tradisional dari 

bahan baku singkong, yang berjudul “Pelestarian Makanan Tradisional Kejos 

Sebagai Sumber Karbohidrat Di Desa Tarikolot Kecamatan Jatinunggal 

Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat ”. 
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1.2 Rumusan masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis menggaris bawahi beberapa hal untuk 

dijadikan fokus penelitian, yaitu: 

1. Bagaimana potensi kejos sebagai sumber karbohidrat di Desa Tarikolot 

Kecamatan Jatinunggal Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat? 

2. Inovasi apa yang dilakukan sebagai upaya pelestarian kejos di Desa Tarikolot? 

3. Bagaimana peranan pemerintah desa tarikolot dalam melestarikan makanan 

tradisional kejos tersebut sebagai makanan tradisional Indonesia di Desa 

Tarikolot Kecamatan Jatinunggal Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat?  

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka adapun tujuan dari dibuatnya proposal ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui apakah kejos masih diterima sebagai sumber karbohidrat di desa 

Tarikolot seperti yang dilakukan oleh masyarakat pada zaman dahulu.  

2. Mengetahui apakah inovasi yang dilakukan oleh peneliti dengan membuat 

lemper diterima oleh masyarakat atau tidak.  

3. Mengetahui apakah pemerintah memiliki peranan terhadap upaya pelestarian 

makanan tradisional kejos ini. 

1.4 Manfaat penelitian 

Dari tujuan penelitian diatas dapat di simpulkan kegunaan penelitian menjadi dua 

bagian yaitu sebagai berikut: 



8 
 

 
Risa Rahmalianti, 2016 

PELESTARIAN MAKANAN TRADISIONAL KEJOS SEBAGAI SUMBER KARBOHIDRAT DI DESA 

TARIKOLOT KECAMATAN JATINUNGGAL KABUPATEN SUMEDANG PROVINSI JAWA BARAT 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu| perpustakaan.upi.edu 

1.4.1 Manfaat  Akademis 

Untuk mempertahankan kuliner tradisional Indonesia yang saat ini keberadaannya 

sudah jarang dikarenakan tergeser oleh makanan dari luar seperti junk food. Dan juga 

untuk mengenalkan produk yang sudah lama tidak diproduksi sebagai makanan 

utama sumber karbohidrat.  

1.4.2 Manfaat  Keilmuan 

Melestarikan kembali makanan tradisional yang sudah lama dilupakan.  Dan 

menggunakan potensi yang ada di Desa Tarikolot Kecamatan Jatinunggal Kabupaten 

Sumedang Provinsi Jawa Barat.  

1.5 Batasan Masalah 

Untuk menghindari pelebaran masalah, maka dari itu peneliti akan membatasi 

masalah yaitu sebagai berikut: 

1.  Lokasi penelitian akan di laksanakan di Desa Tarikolot Kecamatan 

Jatinunggal Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat 

2. Bahasan utama dari penelitian ini adalah bagaimana cara melestarikan 

makanan tradisional di Desa Tarikolot Kecamatan Jatinunggal Kabupaten 

Sumedang Provinsi Jawa Barat 

3. Inovasi adalah cara yang digunakan peneliti dalam upaya pelestarian makanan 

tradisional 

4. Bagaimana potensi kejos sebagai makanan pokok tradisional di Desa 

Tarikolot Kecamatan Jatinunggal Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat.
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