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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Penelitian ini berdasarkan pengalaman penulis saat melakukan internship di 

kota Solo yang terkenal dengan bistik Jawa Tengah, sehingga penulis membuat 

skripsi dengan topik bistik Jawa Tengah yang disubstitusi dengan jamur tiram putih. 

Bistik Jawa Tengah adalah makanan akulturasi budaya Belanda dan Jawa, bistik 

dalam bentuk aslinya sesuai dengan resep masak orang-orang Eropa (Belanda), di 

Jawa memiliki karakter tersendiri dengan adanya bahan rempah seperti lada terlihat 

sekali dalam resep masakan bistik yang keduanya mendapat pengaruh dengan resep 

Jawa yang menggunakan rempah (Susanti dan Purwaningsih, 2013).  

 Bahan dasarnya terdiri dari daging ayam, tepung tapioka, lada, garam, gula, 

telur, dan bawang putih. Bistik Jawa Tengah memiliki aroma yang khas karena 

sebelum dikonsumsi terlebih dahulu dibakar untuk mendapatkan warna golden 

brown. Tekstur dan rasa yang dihasilkan juga seimbang, karena bumbu dan bahan 

yang digunakan mempunyai takaran yang pas dan juga memiliki rasa yang manis 

dan legit, sehingga mempunyai cita rasa yang khas.  

 Cara mengolah bistik yang berbahan utama daging ayam, dalam 

mengolahnya tidaklah begitu rumit dan sangat sederhana. Daging ayam digiling 

hingga halus dan diberi bumbu seperti lada, garam, gula, bawang putih, telur dan 

tepung tapioka. Adonan bistik dicetak dan kemudian dikukus hingga matang selama 
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15 menit, lalu dipanggang selama lima menit terus dibalik agar tidak gosong 

sehingga mempunyai warna golden brown.  

 Bistik pada umumnya mempunyai penampilan sajian yang menarik karena 

pada saat memakan bistik juga terdapat beberapa bahan tambahan pelengkap, 

seperti wortel, kentang, buncis, telur rebus, selada, dan timun. Dipadukan dengan 

kuah semur yang manis dan gurih menambah cita rasa tersendiri dalam sajian bistik 

ini. Bistik Jawa Tengah biasa disajikan menggunakan nasi putih, karena bistik bisa 

menjadi lauk untuk makan.  

 Jamur hiratake atau jamur tiram putih adalah jamur pangan dengan tudung 

berbentuk setengah lingkaran mirip cangkang tiram dengan bagian tengah agak 

cekung dan berwarna putih hingga krem. Tubuh buah memiliki batang yang berada 

di pinggir (bahasa latin: pleurotus) dan bentuknya seperti tiram (ostreatus), 

sehingga jamur tiram mempunyai nama binomial pleurotus ostreatus. Jamur tiram 

masih satu kerabat dengan pleurotus eryngii atau king oyster mushroom (Rossi, 

2011:7).   

 Jamur sudah dikonsumsi sebagai makanan sejak 3.000 tahun yang lalu, serta 

menjadi makanan khusus bagi raja Mesir. Lambat laun, jamur berkembang menjadi 

makanan spesial bagi masyarakat umum karena rasanya yang enak. Negara Cina, 

memanfaatkan jamur sebagai bahan obat-obatan sudah dimulai sejak 2.000 tahun 

silam (Rossi, 2011:1).  

 Jamur tetap eksis hingga kini, jamur biasa digunakan sebagai bahan 

pelengkap dalam olahan makanan seperti sup jamur, dan mi jamur. Jamur bukan 

saja digunakan sebagai bahan pelengkap, tapi bisa menjadi bahan utama dalam 
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olahan makanan seperti sate jamur, dan pepes jamur yang telah masuk ke dalam 

daftar menu Super Foods dan disajikan sebagai menu utama di restoran-restoran. 

Banyak orang tertarik mengonsumsi produk jamur ini, mulai dari anak kecil hingga 

dewasa mengenal jamur lewat kudapan jamur krispi yang dijual dengan konsep 

franchise, terlebih jamur juga merupakan makanan favorit para vegetarian. Jamur 

disukai tak hanya karena rasanya yang lezat namun juga karena manfaatnya yang 

kaya. Dibanding dengan daging, jamur memang punya nilai plus tersendiri. Jika 

daging erat dengan masalah lemak atau kandungan kolesterol, jamur sebaliknya 

bebas kolesterol serta kaya serat, vitamin, dan mineral (Rossi, 2011:1). 

 Jamur adalah makanan sehat, rendah kalori dan lemak, tetapi tinggi protein 

nabati, chitin, vitamin dan mineral (Aishah dan Rosli, 2013). Nilai gizi pada jamur 

tiram putih adalah, protein (25-30%), lemak (2,5%), gula (17-44%), mikroselulosa 

(7-38%) dan mineral: (kalium, fosfor, kalsium dan natrium) sekitar 8-12%. Jamur 

tiram memiliki kisaran toleransi suhu yang lebar (15-30°C) jadi, ini idealnya cocok 

untuk budidaya di bawah suhu dan kondisi iklim tropis (Ogundele dkk., 2014).  

 Jamur tiram putih memiliki banyak kandungan, manfaat dan baik untuk 

kesehatan tubuh, selain mudah ditemukan juga harganya yang murah dapat 

dijadikan bentuk bahan inovasi produk dalam olahan makanan. Selama ini yang 

sudah banyak di pasaran bentuk olahan dari jamur tiram putih ini yakni jamur krispi, 

dengan demikian penulis ingin membuat inovasi produk berbahan dasar jamur tiram 

putih dan memanfaatkannya dalam pembuatan bistik Jawa Tengah.  
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 Beberapa penelitian terdahulu mengenai Pemanfaatan Jamur Tiram Putih 

dalam Pembuatan Bistik Jawa Tengah adalah sebagai berikut:  

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu 

Sumber: Data Diolah (2017)  

Berdasarkan kajian di atas maka penulis melakukan eksperimen dan 

mengangkatnya dalam bentuk skripsi dengan judul: “Pemanfaatan Jamur Tiram 

Putih dalam Pembuatan Bistik Jawa Tengah.” 

 

No. Uraian Penelitian 1 Penelitian 2 Penelitian 3 

1. Judul Akulturasi Budaya 

Belanda dan Jawa 

(Kajian Historis pada 

Kasus Kuliner Sup dan 

Bistik Jawa Tahun 

1900 – 1942). 

Pengaruh Proporsi 

Gluten dan Jamur 

Tiram Putih Terhadap 

Mutu Organoleptik 

Bakso Nabati. 

Diversifikasi Produk 

Olahan Jamur Tiram 

(Pleurotus Ostreatus) 

Sebagai Makanan Sehat. 

 

2. Publikasi 2013 2014 2015 

3. Peneliti Susanti, Anik dan 

Purwaningsih, Sri 

Mastuti. 

Novita, Rossy Surya., 

dan Pangesthi, Lucia 

Tri. 

Tjokrokusumo, 

Donowati., Widyastuti, 

Netty., dan Giarni, Reni. 

4. Persamaan 1. Akulturasi bistik 

jawa. 

2. Cara pengolahan 

yang sama, dengan 

pembuatan bistik 

jamur tiram putih. 

1.Melakukan uji 

organoleptik.  

2. Analisis data yang 

digunakan one way 
anova. 

1. Melakukan uji 

organoleptik. 

2. Mengolah makanan 

dengan menggunakan 

bahan dasar jamur tiram 

putih. 

3. Proses pembuatan 

yang digunakan hampir 

sama. 

 

5. Perbedaan 1. Metode yang 

digunakan adalah 

sejarah dan sosiologi. 

2. Tidak ada uji 

organoleptik dan uji 

laboratorium. 

1. Produk yang 

dihasilkan bakso 

jamur.  

2. Menggunakan tiga 

perlakuan dalam 

metode penelitiannya. 

1. Produk yang 

dihasilkan daging burger.  

2. Tidak ada uji 

laboratorium. 
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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 cara membuat bistik dengan menggunakan jamur tiram putih? 

2. Berapa perbedaan kandungan lemak dan protein pada bistik menggunakan 

 daging ayam dan bistik menggunakan jamur tiram putih? 

3. Adakah perbedaan kualitas bistik menggunakan daging ayam dan bistik 

 menggunakan jamur tiram putih ditinjau dari segi rasa, warna, tekstur dan 

 aroma? 

4. Bagaimana tingkat kesukaan responden terhadap bistik menggunakan jamur 

 tiram putih? 

 

1.3 Tujuan Pengembangan 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan yang ingin dicapai oleh 

penulis dalam penelitian ini adalah: 

1.  Untuk mengetahui bagaimana cara membuat bistik menggunakan jamur 

 tiram putih. 

2.  Untuk mengetahui adanya perbedaan kandungan lemak dan protein pada 

 bistik menggunakan daging ayam dan bistik menggunakan jamur tiram 

 putih. 

3.  Untuk mengetahui adanya perbedaan kualitas bistik menggunakan daging 

 ayam dan bistik menggunakan jamur tiram putih ditinjau dari segi rasa, 

 warna, tekstur dan aroma. 
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4.  Untuk mengetahui perbedaan tingkat kesukaan responden terhadap bistik 

 menggunakan daging ayam dan jamur tiram putih. 

 

1.4 Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

 Spesifikasi produk yang diharapkan dari bistik yang menggunakan jamur 

tiram putih adalah memiliki tekstur berserat seperti daging ayam. Warna yang 

dihasilkan diharapkan bisa seperti daging bistik yang mempunyai warna golden 

brown. Rasa yang diharapkan mempunyai rasa seperti daging ayam yang enak, 

sehingga disukai oleh masyarakat dan memiliki kandungan gizi yang mengandung 

lebih sedikit lemak dan lebih sedikit mengandung protein.  

  

1.5 Pentingnya Pengembangan 

Pentingnya penelitian ini karena mengganti daging ayam dengan jamur tiram 

putih yang akan berdampak pada kandungan lemak dan protein dari bistik. Bagi 

penulis pentingnya pengembangan yaitu menambah wawasan penulis tentang 

pemanfaatan jamur tiram putih sebagai pengganti daging ayam pada bistik dan juga 

sebagai peluang bisnis dengan cara menjualkan bistik yang sudah menggunakan 

jamur tiram putih sebagai bentuk produk inovasi. 

Bagi Universitas Ciputra Surabaya, sebagai arsip untuk sumber data yang 

dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya. Bagi konsumen pentingnya 

pengembangan adalah untuk menambah wawasan konsumen tentang manfaat dan 

kelebihan yang dimiliki jamur tiram putih, yang dapat memberikan informasi 
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kepada konsumen jika jamur tiram putih dapat dijadikan bahan pengganti dalam 

pembuatan bistik.  

 

1.6  Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan 

 Dalam penelitian ini terdapat beberapa asumsi: 

1.  Bistik yang menggunakan jamur tiram putih akan mengandung lebih sedikit 

 lemak dan lebih sedikit mengandung protein. 

2.  Konsumen lebih aman mengonsumsi bistik dengan menggunakan jamur 

 tiram putih karena dapat dijadikan sebagai makanan alternatif yang baik 

 khususnya bagi para vegetarian. 

Dalam penelitian ini juga terdapat beberapa keterbatasan yaitu: 

1. Aroma yang dihasilkan bistik jamur tiram putih akan berbeda dengan bistik 

yang menggunakan daging ayam. 

2. Rasa dan tekstur bistik akan berbeda, dikarenakan tidak ada penambahan 

daging ayam pada bistik jamur tiram. 

  

1.7 Definisi Istilah 

1. Bistik 

 Bistik adalah produk olahan dari daging ayam, telur, lada, garam, bawang 

 putih, tepung tapioka, dan gula. Bistik kemudian dicetak lalu 

 dikukus hingga matang, lalu dipanggang hingga mempunyai warna golden 

 brown.  
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2.  Jamur Tiram Putih 

 Jamur tiram (Pleurotus sp.) merupakan salah satu jenis jamur yang sudah 

 cukup dikenal masyarakat luas karena, jamur merupakan sayuran yang 

 dapat dikonsumsi dan memiliki nilai gizi yang tinggi (Tjokrokusumo dkk).  

3.  Vegetarian 

 Beberapa penelitian epidemiologi menunjukkan keuntungan vegetarian 

 dalam menurunkan risiko penyakit kronis dan degeneratif serta menurunkan 

 angka kematian total (Anggraini dkk).  

 

1.8 Sistematika Penulisan 

1. Dalam bab I berisi mengenai latar belakang timbulnya permasalahan 

 mengenai topik yang akan dibahas, adapun bab I berisi latar belakang 

 masalah, rumusan masalah, tujuan pengembangan, spesifikasi produk yang 

 diharapkan, pentingnya pengembangan, asumsi dan keterbatasan 

 pengembangan, definisi istilah, sistematika penulisan.  

2. Dalam bab II berisi tentang kajian pustaka, dan akan membahas tinjauan 

 bistik  secara umum, manfaat dan kandungan dari bahan-bahan yang 

 digunakan dalam pembuatan bistik jamur tiram putih yang berupa teori dan 

 akan digunakan penulis sebagai acuan dalam penelitian ini.  

3. Dalam bab III merupakan metode pengembangan, di bab ini akan dibahas 

 mengenai model pengembangan, prosedur pengembangan, bahan dan alat, 

 waktu dan tempat penelitian, uji coba produk, insturmen pengumpulan dan 

 teknik analisis data.  
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4. Dalam bab IV merupakan hasil pengembangan, pada bab ini akan disajikan 

 data hasil uji coba yang dilakukan terhadap bistik dengan jamur tiram 

 putih, analisis data yang dihasilkan berupa hasil uji organoleptik yang telah 

 dilakukan ditinjau dari segi rasa, warna, aroma dan tekstur, dan juga hasil 

 uji laboratorium dari bistik dengan daging ayam dan bistik dengan jamur 

 tiram putih.  

5. Dalam bab V berisi penutup yang berisi pembahasan mengenai kajian 

 produk yang telah dihasilkan yaitu bistik menggunakan jamur tiram putih, 

 saran pemanfaatan, dan pengembangan bistik menggunakan jamur tiram 

 putih.   


