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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Telur asin merupakan bentuk jadi dari proses pengasinan telur itik. Dari 

proses pengasinan tersebut selain memiliki manfaat sebagai pengawet juga dapat   

meningkatkan cita rasa telur menjadi asin, masir dan tekstur berpasir pada kuning 

telur asin menurut Kurniawan dkk. (2015). Dengan cita rasa tersebut, tentu saja 

akan meningkatkan ketertarikan masyarakat terhadap telur asin. Dapat dilihat 

pertumbuhan produksi telur itik di Jawa Timur terus meningkat setiap tahunnya. 

Data dikutip dari data Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur pada tahun 2012-

2016.  

Tabel 1.1  Produksi Telur  

Sumber: Situs Resmi Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur (2012-2016) 

 

Telur asin pada umumnya dinikmati dengan cara dimakan langsung atau 

dijadikan saus dalam masakan. Namun jika dikembangkan lebih lanjut, telur asin 

dapat diinovasikan menjadi olahan lain. Penulis akan menginovasikan olahan telur 
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asin ini dalam bentuk yang berbeda yaitu dalam bentuk makanan ringan (biskuit 

crackers).  

Biskuit crackers merupakan salah satu makanan ringan yang banyak 

dikonsumsi oleh masyarakat. Menurut Syahputri dan Wardani (2015) konsumsi 

biskuit diperkirakan meningkat 5-8% didorong oleh kenaikan konsumsi domestik. 

Karakteristik biskuit crackers berbentuk pipih dengan rasa asin, gurih dan renyah 

menurut Badan Standardisasi Nasional (1992) dengan bahan dasar tepung terigu, 

lemak, dan bahan pengembang. Penulis akan menggantikan shortening yang ada 

pada biskuit crackers dengan telur asin. Shortening adalah bahan lemak yang 

digunakan dalam pembuatan roti yang diperoleh dari lemak tumbuhan yang 

terhidrogenasi. Penggantian shortening dengan telur asin pada biskuit crackers 

karena pada telur asin mengandung lemak dengan kandungan lemak lebih rendah, 

nilai lebih pada kandungan protein dan terdapat rasa lebih gurih dari telur asin. 

Penggantian shortening dengan telur asin pada biskuit crackers digunakan sebagai 

media untuk menarik masyarakat agar masyarakat dapat menikmati telur asin 

dalam bentuk makanan ringan yaitu biskuit crackers dengan telur asin yang belum 

ada sebelumnya dan bahan yang mudah didapatkan juga. 

Sebelum penulis melanjutkan penelitian ini lebih jauh, terdapat beberapa 

penelitian terdahulu dengan topik yang sama yang dapat dijadikan sebagai 

referensi. Ada pun pembahasannya sebagai berikut:  
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Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu 
1 Judul              :   Formulasi dan Pengolahan Margarin Menggunakan Minyak 

Sawit pada Skala Industri Kecil serta Aplikasinya dalam 

Pembuatan Bolu Gulung 

Ditulis Oleh    :  Hasibuan, Hasrul Abdi dan Hardika, Aga Prima 

Publikasi         :  2015 

Persamaan Perbedaan 

1. Dilakukan uji organoleptik dan 

uji hedonik.  

2. Mengolah bahan lemak dari roti 

dan diaplikasi juga pada roti. 

3. Membandingkan formulasi 

margarin dengan margarin 

komerisal  

 

1. Memvariasikan pada suhu media 

pendingin dan waktu prosesnya. 

2. Dianalisis meliputi komposisi asam 

lemak, bilangan iod, titik leleh dan 

kandungan lemak padat. 

3. Dilakukan uji kadar air. 

 

2 Judul             : Peanut Butter Incorporation as Substitute for Shortening in 

Biscuits: Composition and Acceptability Studies 

Ditulis Oleh  : Sadaf, J., Bibi, A., dan Ullah, G 

Publikasi       : 2013 

Persamaan Perbedaan 

1. Menggantikan shortening yang 

ada pada biskuit. 

2. Melakukan beberapa percobaan 

dengan perbandingan resep 

yang berbeda. 

3. Dilakukan uji sensorik atau uji 

organoleptik, karbohidrat, 

lemak, dan protein. 

1. Penggantian shortening dengan selai 

kacang. 

2. Dilakukan uji kelembutan dan serat 

pada produk. 

3 Judul              :  Substitusi Margarin dengan Minyak Babi Pada Proses 

Pembuatan Kue Pia 

Ditulis Oleh   :   Meigasari, Made  

Publikasi        :   2015 

Persamaan Perbedaan 

1. Menggantikan bahan lemak dan 

diaplikasikan 

2. Melakukan beberapa 

perbandingan resep dalam 

percobaannya. 

3. Dilakukan uji organoleptik dan 

uji hedonik untuk tingkat 

kesukaan. 

4. Dilakukan uji kadar lemak, 

protein, dan karbohidrat. 

1. Diaplikasikan pada kue pia.  

2. Dilakukan uji kadar air dan kadar abu. 

 

Sumber: Data Diolah (2017) 
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1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana proses pembuatan kreasi shortening berbahan telur asin 

dalam pembuatan biskuit crackers? 

2. Bagaimana tampilan, warna, aroma, tekstur, dan rasa (uji 

organoleptik) pada kreasi shortening berbahan telur asin dalam 

pembuatan biskuit crackers? 

3. Bagaimana kandungan gizi kreasi shortening berbahan telur asin 

dalam pembuatan biskuit crackers? 

4. Bagaimana penerimaan panelis terhadap kreasi shortening berbahan 

telur asin dalam pembuatan biskuit crackers? 

 

1.3 Tujuan Pengembangan 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan yang ingin dicapai 

oleh penulis dalam penelitian ini adalah:  

1. Mengetahui proses pembuatan kreasi shortening berbahan telur asin 

dalam pembuatan biskuit crackers. 

2. Mengetahui minat masyarakat terhadap kreasi shortening berbahan telur 

asin dalam pembuatan biskuit crackers ditinjau dari segi 

organoleptiknya. 

3. Mengetahui kandungan gizi yang terkandung di dalam kreasi 

shortening berbahan telur asin dalam pembuatan biskuit crackers. 
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4. Mengetahui bagaimana penerimaan panelis terhadap kreasi shortening 

berbahan telur asin dalam pembuatan biskuit crackers. 

 

1.4 Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

1. Proses pembuatan yang mudah dengan rasa yang enak dan gurih. 

2.  Penggantian shortening dengan telur asin pada biskuit crackers dari segi 

uji organoleptiknya, tampilan produk berbentuk persegi sekitar 2x2 cm, 

tekstur tetap renyah, warna kuning kecoklatan setelah dipanggang dengan 

sedikit warna hijau dari daun kari. Aroma yang harum dan rasa yang gurih. 

3.   Memiliki ketebalan yang sama. 

4.   Dapat disimpan minimal 1 minggu tanpa pengawet. 

 

1.5 Pentingnya Pengembangan 

1. Bagi Penulis 

Sebagai bahan penelitian untuk memenuhi tugas akhir peneliti, sebagai 

salah satu syarat kelulusan di Universitas ciputra. Menambah wawasan 

penulis tentang bagaimana membuat sebuah ide kreasi produk dan penulis 

dapat membuat menu baru bagi bisnisnya. 

2.   Bagi Universitas Ciputra 

Manfaat penelitian ini bagi Universitas Ciputra adalah untuk disimpan 

sebagai arsip Universitas Ciputra, untuk kemudian dapat digunakan 

sebagai acuan penelitian tugas akhir di kemudian hari. 
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3.  Bagi Masyarakat  

  Manfaat penelitian ini bagi masyarakat adalah untuk memperluas wawasan 

masyarakat mengenai pengolahan telur asin yang tidak hanya untuk 

masakan namun dapat dijadikan bahan subtitusi shortening dalam 

pembuatan biskuit crackers.  

 

1.6  Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan 

Pada umunya masyarakat mengkonsumsi telur asin dengan cara dimakan 

langsung atau dijadikan saus dalam masakan sehingga perlu menginovasikan 

olahan dan cara mengkomsumsi telur asin yaitu dengan membuat makanan ringan 

dalam bentuk biskuit crackers dari telur asin yang dijadikan pengganti shortening 

dalam biskuit crackers dengan kandungan lemak yang lebih rendah, kandungan 

protein yang lebih dan rasa yang lebih gurih. 

Dalam pemanfaatan telur asin sebagai pengganti shortening dalam 

pembuatan biskuit crackers terdapat keterbatasan seperti peralatan dan tempat 

yang dimiliki penulis, maka biskuit crackers telur asin tidak dapat diproduksi 

dalam jumlah banyak. 

 

1.7 Definisi Istilah 

1.  Crackers: dalam penelitian ini crackers yang dimaksud adalah salah satu 

dari jenis biskuit yang berbentuk pipih dengan rasa asin, gurih dan renyah. 

Jika dipatahkan penampangnya potonganya berlapis-lapis.  
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2. Yeast: yeast yang dimaksud dalam penelitian ini adalah ragi berjenis 

instant dry yeast. Yeast jenis ini dapat bekerja dan dicampur langsung pada 

adonan. 

3.  Baking Soda: dalam penelitian ini baking soda berarti bahan pengembang 

yang digunakan pada adonan agar adonan dapat mengembang dengan 

sempurna.  

4. Shortening: dalam pembuatan roti, shortening merupakan bahan lemak 

yang berasal dari tumbuhan yang terhidrogenasi,  berwarna putih dengan 

tekstur seperti mentega. 

 

1.8 Sistematika Penulisan 

Bab I pendahuluan, pada bab ini menguraikan seperti latar belakang 

timbulnya permasalahan yang hendak dipecahkan, rumusan masalah, tujuan 

pengembangan, spesifikasi produk yang diharapkan, pentingnya pengembangan, 

asumsi dan keterbatasan pengembangan, definisi istilah, dan diakhiri dengan 

sistematika penulisan. Pada bab II kajian pustaka  memberikan teori-teori 

mengenai tinjauan  telur asin, tinjauan biskuit crackers, bahan yang digunakan 

dalam pembuatan biskuit crackers, dan proses pembuatan biskuit crackers yang 

digunakan sebagai bahan analisis dalam penelitian ini. Pada bab III metode 

pengembangan membahas mengenai bahan dan peralatan penelitian, rancangan 

penelitian, waktu dan tempat penelitian, proses pembuatan crackers dengan telur 

asin, uji coba produk yang terdiri dari desain uji coba, subyek uji coba, jenis data 

dan pengumpulan data. Pengumpulan data terdiri dari metode eksperimen dan 
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metode observasi. Untuk teknik analisis data menggunakan uji laboratorium, uji 

organoleptik, uji hedonik, dan statistik deskriptif. Bab IV hasil pengembangan 

membahas mengenai hasil dari objek penelitian yaitu pemanfaatan telur asin 

sebagai pengganti shortening dalam pembuatan biskuit crackers, penyajian 

data, Analisis data dari hasil penelitian yang telah dilakukann membahas dari 

warna, tekstur, rasa, dan aroma dan hasil dari uji organoleptiknya. Kemudian 

dilihat dari aspek bisnisnya yang meliputi analisis biaya yang dihasilkan, 

kemasan, penerimaan pasar terhadap pengembangan biskuit crackers dengan telur 

asin, dan strategi pemasaran. Pada bab VI adalah bagian penutup membahas hasil 

pengembangan berupa kesimpulan dari masalah-masalah dari bab-bab 

sebelumnya untuk keperluan pemanfaatan dan diseminasi, dan pengembangan 

produk lebih lanjut.  

 


