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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

A. Teori / Konsep 

Secara geografis, letak Kabupaten Kudus cukup strategis, karena berada 

di jalur perlintasan ekonomi antarprovinsi sehingga menjadikan Kota Kudus 

sebagai sentra perdagangan nasional yang memiliki mobilitas tinggi. Kudus 

sebagai salah satu kawasan perdagangan di Pulau Jawa juga berpotensi menjadi 

pusat perdagangan (Trade Centre) berskala Internasional. Keunggulan 

Kabupaten Kudus sebagai salah satu kabupaten yang proinvestasi di Jawa 

Tengah juga dibuktikan dengan ditetapkannya Kabupaten Kudus sebagai 

Kabupaten/Kota Proinvestasi peringkat IV dari 32 Kabupaten/Kota se-Jawa 

Tengah. 

Padahal, dari sisi luas wilayahnya Kabupaten Kudus dianggap paling 

kecil di Jawa Tengah dengan luas wilayah hanya 42.516 hektare. Jumlah 

penduduk kabupaten ini, berdasarkan hasil sensus penduduk 2012 sebanyak 

791.891 orang terdiri atas 391.722 laki-laki dan 400.169 perempuan. Seks ratio 

Kabupaten Kudus adalah sebesar 97,89 yang artinya jumlah penduduk laki-laki 

lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan. Wilayah 

Kabupaten Kudus berbatasan dengan Kabupaten Jepara dan Pati di sebelah 

utara, Kabupaten Pati di sebelah timur, Kabupaten Grobogan di sebelah selatan, 

dan Kabupaten Demak di sebelah barat. 

Kudus merupakan daerah industri dan perdagangan yang mampu 

menyerap banyak tenaga kerja dan memberikan kontribusi besar terhadap 

PDRB. Tingkat kesejahteraan warga yang semakin meningkat, juga ikut 

menggerakkan sektor usaha kuliner yang mulai menjamur di setiap sudut Kota 

Kudus. 

Makanan khas Kota Kudus yang cukup dikenal di Tanah Air, meliputi 

garang asem, soto Kudus, satai kerbau, dan jenang. 

Beberapa tahun terakhir, warung makan yang menyajikan garang asem 

tidak terbatas di lokasi tertentu, karena saat ini sudah menjamur di sejumlah 

warung makan juga menyediakan garang asem. Hal ini, secara tidak langsung 
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menunjukkan tingkat kesejahteraan warganya juga mengalami perbaikan, karena 

konsumen penikmat makanan khas tersebut juga banyak. 

 

	
Gambar  1 Salah satu wisata kuliner di kota Kudus 

 

Demikian halnya, soto Kudus dan satai kerbau hampir di sejumlah sudut 

kota bisa dijumpai sehingga penikmat soto maupun satai kerbau tidak perlu 

kesulitan mendapatkannnya. Bagi masyarakat yang ingin menikmati makanan 

khas Kudus di pagi hari, Kota Kudus juga menyediakan. Makanan khas tersebut 

merupakan lentog yang hampir sama dengan lontong sayur. Bedanya, dalam 

penyajiannya lontong dipadu dengan sayur gori dengan taburan bawang goreng. 

Selain menawarkan kekayaan makanan khasnya, Kota Kudus juga 

memiliki objek wisata yang layak dikunjungi. Dari objek yang bernuansa religi 

hingga nuansa alam dan sejarah juga tersedia. Bahkan, ada objek yang memiliki 

perpaduan antara nuansa religi dengan nuansa sejarah maupun nuansa alamnya 

nan indah  (kuduskab.go.id, 2014). Macam-macam kuliner khas Kudus menurut 

survei dari pojoksatu.id meliputi  (Atmasari, 2016): 

v Lenthog Tanjung 

Lentog artinya Lontong. Dahulu, penjualnya berasal dari Desa 

Tanjungkarang (Tanjung). Maka dinamai Lentog Tanjung. Namun kini 
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telah menyebar ke seluruh pelosok kota Kudus. Yang unik dari lentog 

adalah ukuran lontongnya yang sebesar betis orang dewasa. 

Biasanya lentog tanjung dinikmati sebagai menu untuk sarapan, 

terdiri dari 3 bahan utama, ada lontong yang dipotong kecil-kecil, sayur 

gori (nangka muda) dan lodeh tahu. Lentog Tanjung terdiri dari 2 kata, 

lentog dan tanjung. Lentog atau yang biasanya disebut lontong adalah 

sebuah makanan yang yang terbuat dari beras yang dibungkus daun 

pisang . 

Sedangkan tanjung (Tanjungkarang) adalah sebuah desa yang 

berada tepatnya di kecamatan Jati Kab. Kudus, Jawa Tengah. Ya 

memang makanan khas pagi ini dahulu hanya berasal dari desa sana dan 

hanya dijual di sekitar daerah tersebut dan ramai pada saat hari Minggu 

atau libur. Sekarang pun masih ada, walaupun dibeberapa tempat di lain 

desa juga berdiri warung warung yang menawarkan lentog Tanjung. 

 

v Garang Asem Kudus 

Jika Anda berkendara dari Semarang, masuk ke Kota Kudus. 

Sebelum pintu gerbang utama Kudus, Anda akan menemukan warung 

Garang Asem paling terkenal di Kota Keretek ini. Berhadap-hadapan 

dengan Gedung Persaudaraan Haji. 

Garang asem adalah sejenis lauk yang dibungkus dengan daun 

pisang lalu dimasak dengan cara dikukus (digarang). Ada garang asem 

yang terbuat dari ayam yang disuwir kecil-kecil dan ada juga yang dibuat 

dari jeroan ayam, ikan, dan tahu. Garang asem ini memiliki citarasa asam 

pedas karena menggunakan irisan tomat hijau dan potongan cabe. 

 

v Soto Kudus 

Soto Kudus itu agak berbeda dengan soto dari kota-kota lain di 

tanah air. Khas. Soto Kudus adalah salah satu kuliner khas Kudus yang 

sudah terkenal senusantara. Ada dua jenis soto kudus, yaitu soto ayam 

dan soto kerbau. 
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Pada awalnya soto kudus dibuat dengan menggunakan daging 

kerbau karena pada jaman dahulu Sunan Kudus melarang sapi 

disembelih demi menghormati pemeluk agama Hindu yang saat itu 

mendominasi masyarakat Kudus. 

Untuk isian selain daging, soto kudus lebih simple dibanding soto 

nusantara lainnya. Isian soto kudus antara lain adalah irisan kol, tauge, 

seledri, dan taburan bawang goreng. Soto kudus ini memiliki citarasa 

manis gurih yang khas. 

Mangkuknya lebih kecil dari Soto Bangkong Semarang, Soto 

Mbok Giyem Boyolali, Soto Rumput Boyolali. Bahkan lebih mungil lagi 

dibandingkan dengan Soto Gading Solo. 

 

v Nasi Pindang 

Kuliner khas Kudus yang satu ini berasal dari Desa Colo, di 

lereng Gunung Muria. Nasi pindang adalah kuliner berupa nasi dan 

olahan daging kerbau yang disajikan dengan kuah pindang dan daun 

melinjo. Kuah pindang kerbau ini berwarna kecoklatan karena dicampur 

dengan kluwak. Nasi pindang ini memiliki citarasa kuah yang gurih 

manis. Nasi pindang ini biasa disajikan di atas pincuk atau piring beralas 

daun pisang. Sepintas, nasi pindang ini memang agak mirip dengan 

rawon Surabaya, yang kuahnya berwarna gelap. 

 

v Sate Kerbau 

Sate Kerbau lebih mudah ditemui di Kota Kudus, daripada daging 

sapi. Kuliner khas Kudus yang satu ini merupakan kuliner favorit 

masyarakat Kudus. Jangan buru-buru berpikir bahwa sate kerbau ini pasti 

liat dagingnya. Dalam pengolahan sate kerbau, daging kerbau dicincang 

terlebih dahulu, lalu dimemarkan dengan cara dipukul-pukul, lalu 

dibumbui dan dimasak. Setelah didiamkan selama beberapa jam baru 

ditusuk dan dibakar. 

Pembakarannya tidak terlalu lama sehingga daging tidak menjadi 

keras. Sate kerbau ini disantap dengan bumbu yang terbuat dari 
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campuran kacang tanah, serundeng, bawang merah, bawang putih, dan 

kentang yang dihaluskan. 

 

v Tahu Telur 

Malam hari, silakan melintas di Jalan Sunan Kudus. Anda akan 

menemukan angkringan sepanjang jalan itu, baik di sayap kiri maupun 

kanan jalan. Jualannya hanya satu saja, tahu telur. Telor digoreng, 

bersama potongan tahu, dibumbui dengan bumbu pecel plus bawang 

putih yang terasa asyik di mulut. 

 

v Ayam Gongso 

Jangan salah paham. Gongso itu bukan berarti gosong, atau 

terlalu lama memasak dan dibakar api. Dalam bahasa jawa, gongso 

artinya adalah tumisan. Ayam gongso ini merupakan tumisan ayam 

dengan bumbu kecap. Citarasanya tentu saja manis, gurih, dan pedas. 

Penganan sederhana dengan rasa istimewa ini terasa lebih mantap lagi 

saat disantap bersama nasi goreng. 

 

v Pecel Pukis 

Pecel pakis Colo adalah kuliner khas Kudus yang berasal dari 

Desa Colo. Pecel ini menggunakan bahan utama sayuran daun pakis dan 

bahan pelengkap seperti tauge dan kacang panjang. Tumbuhan pakis 

memang banyak tumbuh di lereng-lereng Gunung Muria. Konon, pecel 

pakis di Colo bermula ketika seorang warga Colo menjadi juru masak di 

Keraton Solo. 

Keluarga Keraton sangat menggemari pecel pakis sehingga juru 

masak ini pun harus pandai memasaknya. Setelah tidak menjadi juru 

masak keraton, ia kembali menetap di kampung halamannya. Anak sang 

juru masak inilah yang lalu membuka warung pecel pakis di wilayah 

wisata Colo. 
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v Parijoto 

Ini bukan makanan olahan melainkan buah unik dari lereng 

Gunung Muria. Buah ini hanya tumbuh subur di lereng Gunung Muria 

saja sehingga banyak wisatawan yang membelinya sebagai oleh-oleh 

khas Gunung Muria Kabupaten Kudus. Parijoto juga diabadikan sebagai 

motif batik Kudus. 

Konon buah ini dapat membuat anak dalam kandungan menjadi 

cantik dan tampan. Biasanya ibu hamil memakan buah ini pada usia 

kandungan menginjak lima bulan namun ada juga yang memakannya 

saat usia kandungan baru dua atau tiga bulan. 

Dikarenakan rasanya yang asam dan agak getir, buah ini biasanya 

dijadikan sebagai rujak atau direbus dahulu sebelum dikonsumsi. Buah 

dengan nama latin Medinella speciosa L. Secara medis memiliki 

kandungan kimia saponin dan kardenolin pada daun dan buahnya, 

sedangkan pada buahnya mengandung flavonoid dan daunnya 

mengandung tannin yang berkhasiat sebagai obat sariawan dan obat 

diare. 

 

v Lepet 

Lepet berasal dari kata “lepat” atau “luput” dalam Bahasa Jawa 

yang artinya kesalahan. Hidangan ini sering dibuat pada lebaran ketupat 

atau hari ke tujuh Idul Fitri. Makanan ini terbuat dari beras ketan dan 

kelapa parut yang dibungkus menggunakan daun kelapa lalu direbus. 

Biasanya isi lepet ditambah dengan Kacang Tolo namun sekarang 

sudah dikreasikan dengan ditambah nangka atau pisang sesuai selera. 

Uniknya ada cerita di balik makanan ini. Orang yang lebih muda 

mengirimkan Lepet ini bersama Ketupat ke rumah keluarga yang lebih 

tua, misalnya ibu.Makanan ini digunakan sebagai simbol permintaan 

maaf maka disebut lepet. 
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B. Penelitian Terkait 

Pengertian Android adalah sebuah sistem operasi mobile yang open-

source dan dikembangkan oleh Google. OS Android digunakan untuk komputer 

tablet dan smartphone. Namun berdasarkan dari arti kata dan wujudnya, Android 

merupakan sebuah robot pintar yang dibuat menyerupai manusia. Pengguna 

android di Indonesia menurut Lembaga riset Sharing Vision belum lama ini 

mempublikasikan hasil penelitiannya terhadap pengguna Android di Indonesia 

sepanjang 2013. Pada 2013 sistem operasi Android menguasai sekitar 60% 

smartphone beredar di Indonesia. Pertumbuhan pengguna android mencapai 

lebih dari 1,5 juta per hari di global. Diungkapkannya, aplikasi yang paling 

sering digunakan pengguna Android di Indonesia adalah Whatsapp(80%) dan 

mayoritas (97%) responden mengakui bahwa mereka bergabung dengan grup  

(Listyorini, 2014).  

Peneitian terkait dengan tema ini salah satunya adalah aplikasi mobile 

berbasis android. Penelitian ini memiliki tujuan yang ingin dicapai yaitu 

merancang suatu aplikasi mobile berbasis Android yang mampu memberikan 

informasi kepada para wisatawan tentang lokasi objek wisata yang terdapat di 

wilayah Kota dan Kabupaten Tegal.  Hasil yang diharapkan dengan adanya 

aplikasi ini yaitu dapat membantu, mempermudah, dan mempercepat wisatawan 

dalam mencari dan memperoleh informasi tentang lokasi objek wisata yang 

terdapat di Kota dan Kabupaten Tegal  (Akhmad Agus Wijayanto, 2013).  

Penelitian kedua tentang pengembangan aplikasi pencarian lokasi objek 

wisata terdekat di kabupaten garut berbasis android adalah aplikasi dari sistem 

terkomputerisasi dalam bidang teknologi informasi. Metodologi yang di pakai 

dalam perancangan ini adalah dengan Object Oriented Desain (OOD) dari 

Unified Approach (UA) Ali Bahrami (1999). Adapun tahapan perancangan yang 

digunakan yaitu berdasarkan tahapan Object Oriented Desain (OOD) dari 

Unified Approach (UA) Ali Bahrami (1999). Perancangan sistem masa depan 

merupakan tahapan setelah melakukan proses analisis. Dalam perancangan 

terdapat beberapa tahapan yang dilakukan yaitu perancangan kelas, metode, 

atribut, dan asosiasi, menyaring UML Class Diagram, perancangan layer akses 

dan layer antarmuka, dan terakhir yaitu proses pengujian. Ali Bahrami (1999). 
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Dari hasil penelitian tugas akhir ini dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya 

Aplikasi Pencarian Lokasi Objek Wisata Terdekat di Kabupaten Garut Berbasis 

Android ini memudahkan pengguna dalam memperoleh informasi mengenai 

lokasi wisata disertai dengan fasilitas-fasilitas yang berada di sekitar objek 

wisata yang dituju secara lengkap dan detail  (Rizal, 2013).  
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C. Kerangka Pikir 

	
Gambar  2 Kerangka Pikir Penelitian Pemula UMK 2016 

 

 

 

 


