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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pembangunan bidang industri merupakan pembangunan yang 

memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Pembangunan Industri Mikro dan 

Kecil (IMK) merupakan salah satu komponen utama dalam pembangunan 

ekonomi nasional. Hasil survei Industri Mikro dan Kecil Tahun 2015 di pulau 

Jawa menyatakan Industri makanan yang paling banyak yaitu sebanyak 1.567.019 

usaha (Profil Industri Mikro dan Kecil 2015, 2015). Jumlah UMKM di Kota 

Surabaya sebanyak 260.762 usaha itu menyatakan Surabaya adalah Kota terbesar 

nomor dua serta pusat perekonomian terbesar di Indonesia Barat. 

Cilokba merupakan usaha mikro yang bergerak di bidang industri makanan 

yang terletak di Surabaya sejak November 2015. Produk yang ditawarkan oleh 

cilokba berupa cilok frozen dengan varian saus yang berbeda dari biasanya yang  

sering ditemukan di pinggir jalan. Cilokba juga menawarkan penyajian cilok lebih 

praktis dan dapat dinikmati dimana saja. Cilokba juga menggunakan bahan-bahan 

yang berkualitas dan mengutamakan kebersihan yang terjamin. 

Cilok adalah makanan ringan menyerupai pentol yang terbuat dari tepung 

kanji, berasa gurih dan kenyal. Awalnya makanan ini merupakan khas dari Jawa 

Barat, namun sekarang sudah mulai merambah ke daerah-daerah lain (Rohmah 

dan Handayani, 2013). Cilokba memiliki perencanaan inovasi produk dengan 
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menambahkan tepung beras merah. Penambahan tepung beras merah dalam 

pembuatan cilok dilakukan untuk menambah protein serta mengurangi pemakaian 

tepung tapioka. Selain itu, juga untuk mengetahui daya terima masyarakat. 

Pada pembuatan cilok membutuhkan bahan-bahan yaitu, tepung tapioka 

atau kanji, tepung terigu, bawang putih, air, daun bawang, garam, dan lada. Proses 

pembuatan cilok hanya dengan cara mencampurkan bahan-bahan tersebut lalu 

diaduk hingga menyatu. Pembuatan cilok hanya menggunakan bahan dasar 

tersebut maka dari itu dibutuhkan inovasi cilok agar cilok tetap banyak diketahui 

oleh orang banyak tidak hanya diketahui di daerah Jawa Barat saja. 

Salah satu bahan pangan yang sedang banyak dikembangkan adalah beras 

merah (Oryza nivara) dan beras hitam (Oryza sativa Indica) yang mana salah satu 

bentuk olahannya adalah tepung beras merah dan tepung beras hitam yang 

memiliki protein yang baik menurut Febriana, dkk., (2014). Beras merah dapat 

menjadi olahan yaitu tepung beras merah yang memiliki kandungan gizi per 100 

gram terdiri atas protein 7,5 gram, lemak 0,9 gram, karbohidrat 77,6 gram, 

kalsium 16 miligram, fosfor 163 miligram, zat besi 0,3 gram, vitamin B1 0,21 

gram dan antosianin (Indriyani, dkk., 2013). 

Berdasarkan fenomena di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih 

spesifik mengenai kandungan gizi dan sifat organoleptik yang terdapat di dalam 

cilok beras merah. Pada penelitian ini, tepung tapioka akan di substitusi dengan 

tepung beras merah sebanyak 0%, 10%, 15%, dan 20%. Hasil penelitian 

menunjukkan berapa proporsi dalam pembuatan cilok beras merah sehingga 

dihasilkan cilok beras merah yang dapat diterima oleh konsumen. Penelitian ini 
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akan menggunakan metode uji organoleptik. Sebelum peneliti melanjutkan 

penelitian ini lebih jauh, terdapat beberapa penelitian terdahulu dengan topik yang 

sama yang dapat dijadikan sebagai referensi. Ada pun pembahasannya sebagai 

berikut:  

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu 
1 Judul              : Pengaruh Penambahan Tepung Kepala Ikan  lele (Clarias sp) 

dalam Pembuatan Cilok terhadap Kadar Protein dan Sifat 

Organoleptiknya 

 

Ditulis Oleh    : Apriyana, Ika 

Publikasi         : 2014 

Persamaan Perbedaan 

1. Membuat inovasi produk. 

2. Mengetahui kadar protein dan 

sifat organoleptiknya. 

 

1. Penambahan tepung kepala ikan 

lele. 

2. Pemanfaatan limbah dari ikan lele. 

3. Uji coba dilakukan di Semarang. 

2 Judul              : Pembuatan Ciweed (Cilok-Seaweed) sebagai Alternatif Pangan 

Sehat dan Bergizi 

 

Ditulis Oleh   : Fauziah, dkk. 

Publikasi       : 2016 

Persamaan Perbedaan 

1. Obyek penelitian yang sama 

yaitu menggunakan cilok. 

2. Inovasi cilok. 

3. Melakukan  uji organoleptik. 

1. Penambahan seaweed  dalam 

pembuatan cilok. 

2. Menjadikan cilok sebagai alternatif 

pangan sehat dan bergizi. 

3. Penelitian dilakukan di Jember. 

3 Judul              : Evaluasi Kualitas Gizi, Sifat Fungsional, dan Sifat Sensoris Sala 

Lauak dengan Variasi Tepung Beras Sebagai Alternatif Makanan 

Sehat. 

Ditulis Oleh   : Febriana, Ana, dkk. 

Publikasi        : 2014 

Persamaan Perbedaan 

1. Menggunakan tepung beras 

merah. 

2. Melakukan uji kadar protein, 

karbohidrat dan lemak. 

3. Melakukan uji organoleptik. 

1. Obyek penelitian yang berbeda, 

peneliti menggunakan Sala Lauak. 

2. Peneliti melihat kualitas gizi yang 

terdapat di tepung beras merah. 
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Judul              : Pengaruh Proposi Tepung Tapioka dan Tepung Beras Merah 

Terhadap Sifat Fisikokimia dan Organoleptik Kerupuk Beras 

Merah 

Ditulis Oleh   : Soewandi, B M 

Publikasi        : 2012 

Sumber: Data Diolah (2017) 
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Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 
 Persamaan Perbedaan 

 1. Menggunakan tepung 

tapioka.  

2. Menggunakan tepung beras 

merah. 

 

1. Obyek penelitian yang berbeda, 

peneliti menggunakan kerupuk. 

2. Melihat sifat fisikokimia terhadap 

kerupuk. 
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Judul              : Pengaruh Substitusi Terigu Dengan Tepung Beras Merah 

(Oryza nivara) Terhadap Karakteristik Bakpao 

Ditulis Oleh   : Forsalina, dkk.  

Publikasi        : 2016 

 Persamaan  Perbedaan  

 1. Melakukan substitusi tepung 

beras merah. 

2. Melakukan uji organoleptik. 

1. Obyek penelitian yang berbeda, 

peneliti menggunakan bakpao. 

2. Substitusi terigu dengan tepung 

beras. 

3. Melihat karakteristik bakpao 

setelah di substitusi terigunya. 

Sumber: Data Diolah (2017) 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana proses pembuatan tepung beras merah? 

2. Bagaimana pengaruh tingkat substitusi tepung tapioka dengan tepung 

beras merah terhadap kandungan gizi dan organoleptik cilok beras 

merah? 

3. Berapa tingkat substitusi tepung tapioka oleh tepung beras merah agar 

dapat menghasilkan cilok beras merah yang dapat diterima konsumen? 

 

1.3 Tujuan Pengembangan 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan yang ingin dicapai 

oleh peneliti dalam penelitian ini adalah:  
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1. Untuk mengetahui cara memproses tepung beras merah sebelum 

ditambahkan ke dalam pembuatan cilok. 

2. Untuk mengetahui pengaruh tingkat substitusi tepung tapioka dengan 

tepung beras merah terhadap kandungan gizi dan organoleptik cilok 

beras merah. 

3. Untuk menghasilkan cilok beras merah yang dapat diterima oleh 

konsumen serta pengembangan produk Cilokba. 

 

1.4 Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

 Cilok dengan tepung beras merah diharapkan memiliki aroma bawang 

putih, memiliki rasa gurih, asin khas cilok, memiliki warna yang agak coklat 

kemerahan dan memiliki kandungan gizi yang lebih baik dibandingkan dengan 

cilok pada umumnya. Melihat kandungan protein pada beras merah yang tinggi 

maka diharapkan kandungan protein dalam penambahan tepung beras merah 

dalam cilok ini dapat tinggi juga. 

 

1.5 Pentingnya Pengembangan 

 Pengembangan ini dilakukan dikarenakan perlu adanya inovasi dalam 

produk Cilokba. Inovasi perlu dilakukan agar Cilokba memiliki keunikan 

tersendiri, maka Cilokba membuat suatu produk baru dengan substitusi tepung 

tapioka  tepung beras merah ke dalam pembuatan cilok. Cilok tepung beras merah 

ini bertujuan untuk memanfaatkan beras merah yang sedang berkembang pesat 
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pada saat ini. Lebih banyak kandungan gizi dan serat yang dapat di peroleh jika 

menggunakan tepung beras merah. 

 Pengembangan ini juga bertujuan untuk menjadi referensi atau masukan 

bagi perkembangan Cilokba serta pemanfaatan beras merah. Diharapkan hasil 

penelitian ini dapat berguna sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya, 

baik bagi mahasiswa maupun dosen. Untuk pembaca dapat menambah wawasan 

tentang pemanfaatan tepung beras merah serta variasi cilok. 

 

1.6   Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan 

1. Dalam penelitian ini, cilok tepung beras merah dikembangkan dengan 

adanya beberapa asumsi, yaitu: 

a. Pengembangan dengan menggunakan tepung beras merah biasanya 

hanya dilakukan pada kerupuk atau bahkan hanya langsung di 

konsumsi dengan berupa nasi merah. 

b. Beras merah memiliki kandungan gizi yang cukup tinggi. 

2. Dalam pengembangan cilok tepung beras merah terdapat beberapa 

keterbatasan antara lain: 

a. Peneliti hanya dapat meneliti sampai dengan melakukan uji 

kandungan gizi dan sifat organoleptiknya. 
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1.7 Definisi Istilah 

1. Tepung beras merah adalah tepung yang berasal dari beras merah yang 

sudah diproses dengan cara pengeringan beras merah, penggilingan beras 

merah dan pengayakan. 

2. Cilok adalah makanan ringan menyerupai pentol yang terbuat dari tepung 

kanji, berasa gurih dan kenyal. Awalnya makanan ini merupakan khas dari 

Jawa Barat, namun sekarang sudah mulai merambah ke daerah-daerah lain 

(Rohmah dan Handayani, 2013). 

3. Penilaian organoleptik disebut juga penilaian dengan indera atau penilaian 

sensorik merupakan cara yang paling primitif. Penelitian ini banyak 

digunakan untuk menilai mutu hasil pertanian dan makanan (Utami, dkk., 

2016). 

4.  Protein berpengaruh menurunkan perubahan kadar glukosa darah. 

Penurunan respon glikemik tersebut diduga karena protein dapat 

berpengaruh memperpanjang laju pengosongan lambung sehingga laju 

pencernaan dan absorbansi dalam usus halus lebih lambat (Febriana, dkk., 

2014). 

5. Karbohidrat adalah sumber utama energi tubuh. Karbohidrat digolongkan 

ke dalam kategori sederhana dengan molekul C, H, dan O pada suatu zat. 

Konsumsi karbohidrat yang dianjurkan sekitar 55%-60% dari total kalori 

yang dibutuhkan dan untuk satu gram karbohidrat mengandung empat 

kalori (Susianto, dkk., 2008). 
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6. Lemak adalah persenyawaan kimiawi yang terdiri atas gliserida, fosfolipid, 

dan sterol. Salah satu bentuk sterol adalah kolesterol. Lemak merupakan 

sumber energi, satu gram lemak mengandung Sembilan kalori. Lemak juga 

berfungsi sebagai bahan baku hormon serta membantu pengangkutan dan 

penyerapan vitamin yang larut yaitu vitamin A, D, E, dan K (Susianto, 

dkk., 2008). 

7. Serat pangan sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, kadar serat 

pangan yang tinggi pada beras merah sangat bermanfaat bagi tubuh 

(Febiana, dkk., 2014). 

 

1.8 Sistematika Penulisan 

 Pada Bab I peneliti menuliskan latar belakang masalah yang mendukung 

dilakukannya penelitian mengenai substitusi tepung tapioka dengan tepung beras 

merah dalam pembuatan cilok, rumusan masalah yang berdasarkan latar belakang 

masalah yang ada disertai juga dengan tujuan dari penelitian, spesifikasi produk 

yang diharapkan oleh peneliti, pentingnya pengembangan, asumsi dan 

keterbatasan pengembangan, definisi istilah, dan sistematika penelitian. Pada Bab 

II peneliti menuliskan beberapa tinjauan dari bahan-bahan penelitian yang 

digunakan oleh peneliti dan tinjauan kandungan gizi yang akan di uji 

laboratorium, proses pembuatan cilok beras merah dengan membuat kerangka 

pemikiran. Pada Bab III peneliti menuliskan metode-metode yang digunakan, 

prosedur pengembangan dari tepung beras merah, bahan dan peralatan yang 

digunakan, tempat dan waktu penelitian, proses pembuatan cilok beras merah, dan 
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teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti. Pada Bab IV peneliti 

menuliskan hasil-hasil analisis data serta hasil percobaan. Strategi pemasaran dari 

segi penerimaan masyarakat. Pada Bab V peneliti memberikan kesimpulan dari 

hasil penelitian yang sudah berjalan serta sarannya. 

 


