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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1       Latar Belakang Masalah 

Tepung terigu merupakan tepung yang banyak dibutuhkan dan digunakan 

oleh masyarakat, khususnya para pengusaha di bidang bakery maupun kuliner 

lainnya. Indonesia merupakan negara yang banyak melakukan impor tepung 

terigu dari negara Timur Tengah seperti Turki, Srilanka, dan Australia. Impor 

gandum di Indonesia pada tahun 2012 mencapai 6,3 juta ton dengan nilai 2,3 

miliar dolar AS (Sitohang, Lubis, dan Lubis, 2015:308). Tren konsumsi tepung 

terigu terus meningkat. Menurut Pratomo dalam Bisnis.com (2016), pada tahun 

2016, konsumsi tepung terigu di Indonesia naik sebesar 7%. Tercatat tren 

pertumbuhan dimulai sejak tahun 2013 dan hanya mengalami penurunan 1% pada 

tahun 2014 ke 2015.  

Untuk memenuhi kebutuhan tepung terigu dan mengurangi ketergantungan 

akan konsumsi dan impor, perlu adanya alternatif lain. Penggunaan bahan pangan 

lokal lainnya dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan pengganti. Bahan pangan 

tersebut diharapkan dapat dijadikan tepung sehingga dapat menggantikan peran 

dari tepung terigu. 

Jengkol (Pithecollobium Jiringa atau Pithecollobium Labatum) merupakan 

salah satu jenis tanaman khas wilayah tropis Asia Tenggara. Jengkol bisa 

ditemukan di Indonesia, Malaysia, Myanmar, dan Thailand (Dunia Baca Dot 
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Com, 2015). Jengkol merupakan makanan yang banyak tidak disukai oleh banyak 

orang karena memiliki bau yang tidak sedap. Faktor bau tersebut membuat 

jengkol ditempatkan sebagai makanan kelas bawah. Penggemar jengkol sering 

merasa malu jika diketahui orang lain. Di balik baunya yang tak sedap dan 

kandungan asam jengkolat penyebab keracunan, buah polong bernama latin 

Pithecollobium labatum ini sesungguhnya termasuk bahan pangan kaya gizi 

(Syarifah, 2015). 

Penjualan jengkol memang menurun dibandingkan dengan jaman dulu 

sehingga harga dari jengkol sangat melunjak. Harga jengkol pada umumnya 

adalah Rp.1.000 per lima buah, saat ini menjadi Rp500 per buah (Antara News, 

2013). Menurut Elsyabrina (Kepala Disperindag Pekan Baru) dalam Antara News 

(2013), penyebab dari kenaikan harga tersebut dikarenakan minimnya pasokan 

atau para pedagang yang enggan menjualnya. Hal itu disebabkan karena peminat 

jengkol sudah mulai berkurang terutama para remaja yang tidak menyukainya 

karena dikhawatirkan menganggu penampilan, sehingga jual beli jengkol semakin 

terbatas dan para petani mulai beralih ke tanaman yang lain. Sehingga perlu 

adanya alternatif lain agar penjualan jengkol tidak menurun dan dapat dikonsumsi 

masyarakat jaman sekarang. 

Penelitian yang dilakukan oleh Rizal, Yusransyah, dan Sofi (2016:132) 

mengenai kandungan dan manfaat jengkol menunjukkan bahwa jengkol yang 

banyak tidak disukai oleh masyarakat memiliki kandungan karbohidrat, protein, 

vitamin A, vitamin B, fosfor, kalsium, alkaloid, minyak atsiri, steroid, glikosida, 

tannin, dan saponin. Kulit buah jengkol mengandung alkaloida, flavonoida, 
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saponin, tannin, glikosida,  dan steroid atau triterpenoid. Kandungan senyawa 

tannin, flavonoid, dan steroid dalam jengkol memiliki aktivitas antidiare sehingga 

jengkol banyak dimanfaatkan sebagai obat penyakit diare. 

Penelitian yang dilakukan oleh Johnson, dkk., (2014) dalam Retno dan 

Sudrajat (2016:413) tentang khasiat dan manfaat jengkol menunjukkan bahwa 

jengkol dapat digunakan untuk pengobatan diabetes dan menurunkan kadar gula. 

Secara tradisional ramuan buah jengkol dan kulit buahnya dikeringkan lalu dibuat 

seperti bubuk kopi kemudian diseduh dengan air panas dan diminum secara rutin. 

Penelitian yang dilakukan oleh Adriani, Abun, dan Mushawwir (2015:407) 

tentang manfaat dari ekstrak jengkol yang menunjukkan bahwa jengkol dikenal 

dapat menyembuhkan diabetes dan baik untuk kesehatan jantung. Selain itu 

jengkol merupakan sumber antioksidan alami yang baik yang dapat 

menghancurkan radikal bebas berlebih dan mencegah kerusakan oksidatif. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis ingin melakukan percobaan 

pembuatan tepung jengkol. Tepung jengkol tersebut diharapkan dapat 

menggantikan peran dari tepung terigu. Dalam percobaan ini penulis 

menggunakan tepung jengkol sebagai pengganti tepung terigu dalam pembuatan 

tepung bumbu ayam krispi dengan pertimbangan dapat meminimalisasi 

penggunaan tepung terigu dan penyedap rasa. Menurut Basuki dalam Kompasiana 

(2015), tepung yang masih jarang diproduki dan sangat potensial adalah tepung 

jengkol. Tepung jengkol mengalami peningkatan permintaan sehingga sampai 

pada produsen tepung jengkol memberlakukan sistem indent order untuk para 

konsumennya. Penelitian ini akan dibuat dengan judul “Pemanfaatan Jengkol 
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Sebagai Substitusi Tepung Terigu dalam Pembuatan Tepung Bumbu Ayam 

Krispi.” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat ditemukan rumusan 

masalah yang akan diteliti pada penilitian ini, yaitu: 

1. Bagaimana komposisi antara tepung jengkol dan tepung terigu dalam 

pembuatan tepung bumbu ayam krispi sehingga menghasilkan ayam krispi 

yang renyah? 

2. Bagaimana pengaruh tepung jengkol terhadap tampilan, warna, aroma, 

tekstur, dan rasa yang diaplikasikan ke ayam krispi? 

3. Bagaimana kandungan kadar air, kadar abu, karbohidrat, dan protein 

dalam ayam yang digoreng menggunakan tepung bumbu jengkol? 

4. Apakah ayam krispi yang menggunakan tepung jengkol bisa diterima di 

pasaran? 

 

1.3 Tujuan Pengembangan 

 Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai oleh 

penulis dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui komposisi antara tepung jengkol dan tepung terigu 

dalam pembuatan tepung bumbu ayam krispi sehingga menghasilkan ayam 

krispi yang renyah. 
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2. Untuk mengetahui pengaruh tepung jengkol terhadap warna, aroma, 

tekstur, dan rasa yang diaplikasikan ke ayam krispi? 

3. Untuk mengetahui kandungan kadar air, kadar abu, karbohidrat, dan 

protein dalam ayam yang digoreng menggunakan tepung bumbu jengkol. 

4. Untuk mengetahui apakah ayam krispi yang menggunakan tepung jengkol 

bisa diterima di pasaran. 

 

1.4 Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

 Penulis mengharapkan ayam krispi yang menggunakan tepung bumbu 

berbahan tepung jengkol menghasilkan ayam krispi yang tingkat kerenyahannya 

sama dengan yang menggunakan tepung bumbu pada umumnya. Selain itu 

penulis juga mengharapkan dengan menggunakan tepung jengkol, dapat 

meminimalkan penggunaan penyedap rasa yang biasanya digunakan dalam tepung 

bumbu. Menurut Utami dalam Kompasiana (2015), penggunaan penyedap rasa 

dalam kadar yang sangat banyak dapat menyebabkan gangguan kesehatan seperti 

gangguan lambung, mual-mual, gangguan tidur, reaksi alergi, hipertensi, diabetes, 

kanker, asma, penurunan kecerdasan, dan kelumpuhan.  

 

1.5 Pentingnya Pengembangan 

1. Bagi Penulis 

Menambah wawasan penulis tentang cara mengolah jengkol menjadi 

tepung sehingga dapat digunakan sebagai pengganti tepung terigu dalam 

pembuatan tepung bumbu atau digunakan untuk makanan yang lain. 
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Penulis juga mendapat wawasan mengenai tingkat kerenyahan dari ayam 

krispi  yang menggunakan tepung bumbu berbahan tepung jengkol dengan 

ayam krispi yang menggunakan tepung bumbu pada umumnya. Selain itu, 

penulis juga dapat mengetahui kelebihan dari jengkol dari segi gizi. 

2. Bagi masyarakat 

Menambah wawasan bagi masyarakat tentang gizi yang dimiliki oleh 

jengkol dan potensinya yang bisa dijadikan tepung sebagai pengganti 

tepung terigu. 

3. Bagi pedagang jengkol 

Menambah wawasan bagi pedagang jengkol bahwa jengkol memiliki 

potensi untuk dijadikan tepung. Selain itu, dapat meningkatkan penjualan 

jengkol. 

 

1.6 Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan 

 Pada penelitian ini penulis membatasi ruang lingkup penelitian sampai 

sebatas mengetahui kandungan kadar air, kadar abu, karbohidrat, protein di dalam 

tepung jengkol. Serta mengetahui komposisi dari tepung jengkol dan tepung 

terigu yang dipakai dalam pembuatan tepung bumbu ayam krispi yang 

mempengaruhi tingkat kerenyahan dari ayam krispi. Selain itu juga mengetahui 

minat masyarakat terhadap ayam krispi yang menggunakan tepung bumbu 

berbahan tepung jengkol melalui uji organoleptik. Saran untuk penulis selanjutnya 

dapat dikembangkan untuk meneliti apakah tepung jengkol ini mengandung 

gluten dan menggunakan tepung jengkol untuk membuat kue atau ice cream. 
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1.7 Definisi Istilah 

 Menurut Sholihah (2015), tepung terigu adalah bahan makanan yang 

terbuat dari biji gandum, berbentuk serbuk atau butiran sangat halus berwarna 

putih. Tepung terigu sering digunakan sebagai bahan makanan untuk membuat 

berbagai jenis makanan dan masakan. Sebagai contoh dalam pembuatan mie, roti, 

biskuit, dan bubur. 

Dalam Resep Masakan International (2013), jengkol adalah tanaman 

polong-polongan atau Fabacae. Bentuk buahnya berupa polong dengan kulit buah 

hitam, pipih spiral. Di bagian kulit dalam jengkol dilapisi kulir ari tipis berwarna 

coklat. Jengkol menyebabkan bau yang tidak sedap setelah dikonsumsi. Banyak 

orang yang tidak suka karena baunya. Akan tetapi, bau yang tidak sedap tersebut 

dapat diminimalisir dengan cara pengolahan yang benar. Jengkol yang memiliki 

bau khas tersebut, ternyata memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh 

manusia. 

 Menurut Bagja,Yuwono, dan Widyaningtyas (2015:1627), tepung bumbu 

adalah bahan makanan berupa campuran tepung dan bumbu dengan atau tanpa 

penambahan makanan lain dan bahan makanan yang diijinkan. Tepung bumbu 

serbaguna dapat mengolah berbagai hidangan masakan menjadi lebih praktis, 

mulai dari mengenyalkan, merenyahkan, dan mengentalkan (Dapur Kobe, 2017). 

Saat ini sudah banyak sekali berbagai macam tepung bumbu dan merek yang 

dijual di pasaran. 
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1.8 Sistematika Penulisan 

 Pada penelitian ini di bab satu berisi tentang latar belakang masalah, 

dimana penulis ingin meminimalisasi penggunaan dan ketergantungan terhadap 

tepung  terigu yang sangat tinggi. Perlu adanya bahan alternatif lain sebagai bahan 

subtitusi tepung terigu. Penulis menggunakan jengkol untuk diolah menjadi 

tepung karena kondisi penjualan jengkol yang tidak stabil bahkan menurun. Selain 

itu pada bab ini juga berisi tentang rumusan masalah, tujuan penelitian, dan 

harapan penulis terhadap produk yang dihasilkan. Pada bab dua berisikan tentang 

tinjuan tentang bahan-bahan produk yang digunakan, terdiri dari manfaat dan 

kandungan gizi. Terdapat juga tinjuan kreasi jenis-jenis produk secara umum, 

jenis-jenis produk yang sudah ada, dan kandungan gizi dan proses pembuatan 

produk yang dihasilkan. 

 Pada bab tiga berisikan tentang prosedur pembuatan produk yang 

dihasilkan, meliputi bahan dan alat untuk penelitian dan pembuatan, waktu dan 

tempat, proses pembuatan yang lebih detail, uji coba produk, dan uji laboratorium. 

Pada bab empat berisi tentang analisis hasil penelitian dan aspek bisnis yang 

meliputi analisis biaya, kemasan, penerimaan pasar, dan strategi pemasaran 

produk. Pada bab lima berisikan tentang kajian produk, saran pemanfaatan 

produk, dan pengembangan penelitian lebih lanjut. 


