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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Industri food and beverage saat ini berkembang sangat pesat terutama di 

bidang makanan. Hal itu dibuktikan dengan terus meningkatnya Indeks Produksi 

Industri Mikro dan Kecil sebagai berikut: 

Tabel 1.1 Indeks Produksi Industri Mikro dan Kecil 

KBLI 2014 2015 2016 2017 

Makanan 138,62 148,09 159,23 173,87 

Sumber:  Badan Pusat Statistik (2018) 

Catatan: KBLI adalah Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia menurut 

infiniti.id (2017) 

 

Berdasarkan data pada Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa semakin banyaknya 

masyarakat yang membeli makanan dibandingkan yang memasak sendiri di 

rumah. Menurut Priherdityo (2016), hal itu dikarenakan wanita Indonesia 

menduduki peringkat ke enam di dunia sebagai wanita karir, sehingga memiliki 

waktu yang sangat sedikit untuk dapat memasak di rumah. Salah satu jenis 

hidangan yang sangat enak dan digemari oleh semua orang tetapi tidak mudah di 

masak adalah rendang. Terbukti dari dinobatkannya rendang sebagai makanan 

terlezat pertama di dunia pada tahun 2017 menurut World’s 50 Most Delicious 

Food (Mustinda, 2017). 

Rendang merupakan olahan makanan yang berasal dari Minangkabau, 

Sumatera Barat tetapi saat ini sudah tersedia di seluruh Indonesia bahkan dunia. 

Pada umumnya rendang menggunakan bahan baku protein daging sapi yang 
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kemudian dimasak dengan percampuran santan dan rempah–rempah asli 

Indonesia. Dengan awal proses pemasakan direbus pada saat cairan masih banyak 

dan akan berubah menjadi menggoreng pada saat cairan telah menguap yang 

memerlukan waktu memasak berjam–jam. Daging sapi dalam rendang juga dapat 

digantikan dengan bahan baku lainnya seperti daging ayam, daging kambing, 

daging itik, belut, jengkol, telur, lokan (kerang), udang, maco (ikan asin), pucuk 

ubi dan jantung pisang (Angie, 2018). 

Memasak rendang dalam waktu yang lama membuat d’Kobar berinovasi 

untuk menciptakan bumbu rendang instan dan rendang daging sapi siap saji yang 

dapat membantu dalam membuat rendang dengan waktu yang singkat. d’Kobar 

merupakan perusahaan yang bergerak di bidang food and beverage yang menjual 

berbagai macam makanan tradisional Indonesia. Berdirinya d’Kobar sejak tahun 

2016 karena adanya mata kuliah entrepreneur di Universitas Ciputra.  d’Kobar 

berlokasi di Citraland Surabaya Barat dan untuk penjualan produk, d’Kobar masih 

menggunakan sistem online melalui Instagram dan Whatsapp. Makanan 

tradisional Indonesia yang dijual d’Kobar untuk saat ini hanya rendang.  d’Kobar 

memiliki dua produk rendang yaitu rendang daging sapi d’Kobar yang dapat 

langsung dinikmati dengan hanya memanaskan produk, dan bumbu rendang khas 

d’Kobar yang dapat digunakan dengan hanya menambahkan bahan baku utama 

dan santan kemudian dimasak seperti layaknya memasak rendang. 

Sebagai bahan utama pembuatan rendang, daging sapi menjadi salah satu 

jenis daging yang mengalami kenaikan seiring dengan kenaikan jumlah penduduk 

Indonesia. Hal itu didukung oleh kandungan protein yang ada di dalamnya. 
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Kualitas daging sapi dapat dibedakan dari empat hal, yaitu (1) Warna daging, (2) 

Tekstur daging, (3) Serat daging, dan (4) Konsistensi liat (Agroindustri.id, 2015). 

Dari semua jenis bahan baku yang dapat dijadikan rendang seperti yang sudah 

disebutkan, peneliti tertarik untuk meneliti pembuatan rendang menggunakan 

bumbu rendang khas d’Kobar dengan bahan dasar daging sapi, daging ayam dan 

daging kambing. 

Daging ayam menjadi salah satu jenis protein daging putih yang disukai 

oleh masyarakat.  Menurut Widyawati dkk (2013:2) daging ayam juga memiliki 

kandungan gizi yang baik dan sehat bagi tubuh dengan mutu yang tinggi sehingga 

dapat dikonsumsi oleh anak–anak hingga orang dewasa.  Asam amino yang ada di 

dalam kandungan daging ayam dapat berfungsi untuk memperbaiki sel–sel yang 

rusak. Keistimewaan dari daging ayam adalah bahwa kadar lemak yang 

terkandung di dalamnya rendah dan memiliki asam lemak yang tidak jenuh 

(Widyawati dkk, 2013:2). 

Daging kambing merupakan salah satu jenis protein daging merah yang 

juga disukai oleh masyarakat. Menurut Frozen Food Indonesia (2016) daging 

kambing yang baik memiliki ciri–ciri seperti (1) Warna merah jambu dan cerah, 

(2) Serat yang halus, (3) Permukaan daging yang lembab, bersih dan tidak 

berdarah dan (4) Berbau tidak menyimpang (tidak berbau amis, menyengat dan 

asam). Kambing memiliki kandungan kalori sebesar 149 kkal, dengan protein 

sebesar 16,6 g, lemak sebesar 9,2 g, kalsium sebesar 11 mg dan zat besi sebesar 1 

mg (Mustinda, 2016). 
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Lama proses pemasakan daging sapi menjadi rendang menurut 

republika.co.id (2017) membutuhkan waktu sekitar lima sampai enam jam jika 

ingin mendapatkan rendang kering, untuk rendang basah memerlukan waktu 

sekitar empat jam dengan jumlah daging sebanyak satu kilo sedangkan suhu yang 

diperlukan menurut Rini dkk (2016:337) sekitar 80-95
o
C. Potongan daging sapi 

untuk dijadikan rendang pada umumnya sekitar 50 gram perbagian (Dharmaputra, 

2011:253). Menurut resepkoki.id, lama waktu memasak daging ayam menjadi 

rendang sekitar satu jam 30 menit. Satu ekor daging ayam kampung berukuran 

satu kilo dapat dipotong menjadi 10 potong, tergantung ukuran ayam. Daging 

kambing sebanyak satu kilo memerlukan waktu sekitar dua sampai tiga jam 

dengan menggunakan api yang sangat kecil untuk dijadikan rendang daging 

kambing (Meylan, 2019). 

Berdasarkan data-data yang ada, peneliti tertarik meneliti bumbu rendang 

khas d’Kobar berbahan dasar daging sapi, daging ayam, dan daging kambing. 

Tujuan penelitian kreasi produk ini untuk mengetahui pemanfaatan bumbu 

rendang khas d’Kobar terhadap daging sapi, daging ayam dan daging kambing.  

Sebelum peneliti melanjutkan penelitian kreasi produk ini lebih jauh, 

terdapat beberapa penelitian terdahulu dengan topik yang sama, yang dapat 

dijadikan sebagai referensi. Adapun pembahasannya sebagai berikut: 
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Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu 
1 Judul            : Kualitas Fisik (Daya Ikat Air, Susut Masak dan Keempukan) Daging 

Paha Ayam Sentul Akibat Lama Perebusan 

Ditulis Oleh   : Lapase, dkk 

Publikasi        : 2016 

Persamaan Perbedaan 

1. Melakukan penelitian mengenai 

keempukan daging 

2. Menggunakan uji organoleptik 

1. Protein yang digunakan dalam 

penelitian adalah daging ayam 

sentul bagian paha 

Hasil: penelitan ini menunjukkan bahwa lama perebusan memberikan pengaruh nyata terhadap 

susut masak, sedangkan pada daya ikat air dan keempukan tidak berpengaruh. Lama 

perebusan terbaik yaitu selama 15 menit. 

2 Judul             : Effect of Meat Chunk Size, Massaging Time, and Cooking Time on 

 Quality of Restructured Pork Blocks 

Ditulis Oleh  : Gurikar, dkk 

Publikasi       : 2012 

Persamaan Perbedaan 

1. Melakukan penelitian mengenai lama 
waktu pemasakan terhadap ukuran 

daging yang digunakan 

2. Menggunakan uji organoleptik 

1. Obyek penelitian menggunakan 
daging babi 

2. Memberikan perlakuan sebelum 

mulai memasak 

Hasil: ukuran potongan daging dan lama pemijatan sebelum dimasak berpengaruh terhadap 

hasil akhir produk. Dalam penelitian mengenai kualitas blok babi yang direstrukturisasi 

hasil yang maksimal yaitu ukuran daging babi sebesar dua sampai tiga cm, dengan 

waktu pemijatan 10 menit dan dimasak selama 50 menit. 

3 Judul             : Metode Pemasakan dengan Teknik Sous Vide dalam Pembuatan Produk 
                        Makanan Rendang Daging Sapi: Pendekatan Organoleptik 

Ditulis Oleh  : Putra 

Publikasi       : 2016 

Persamaan Perbedaan 

1. Membuat makanan yang sama yaitu  

rendang 

2. Bahan baku yang digunakan adalah 

sapi 

3. Menggunakan pendekatan organoleptik 

1. Menggunakan teknik memasak 

yang berbeda 

Hasil:  suhu dan teknik memasak yang digunakan berpengaruh terhadap produk yang 
dihasilkan. Dalam penelitian mengenai kualitas organoleptik dalam pembuatan 

rendang dengan menggunakan teknik sous vide, suhu yang baik sekitar 85oC dengan 

waktu pemasakan selama delapan jam. 

Sumber:  Data Diolah (2018) 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka rumusan masalah 

adalah sebagai berikut: 
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1. Berapa lama waktu yang tepat untuk memasak rendang dengan bumbu 

khas d’Kobar berbahan dasar daging sapi? 

2. Berapa lama waktu yang tepat untuk memasak rendang dengan bumbu 

khas d’Kobar berbahan dasar daging ayam? 

3. Berapa lama waktu yang tepat untuk memasak rendang dengan bumbu 

khas d’Kobar berbahan dasar daging kambing?  

4. Bagaimana pendapat panelis mengenai warna, aroma, rasa dan tekstur 

terhadap lama pemasakan dalam memasak rendang berbahan dasar daging 

sapi, daging ayam dan daging kambing? 

5. Bagaimana minat responden terhadap rendang menggunakan bumbu 

d’Kobar berbahan dasar daging sapi, daging ayam dan daging kambing? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan yang ingin dicapai 

peneliti dalam penelitian kreasi produk ini adalah: 

1. Untuk mengetahui lama waktu yang tepat untuk memasak rendang dengan 

bumbu khas d’Kobar berbahan dasar daging sapi. 

2. Untuk mengetahui lama waktu yang tepat untuk memasak rendang dengan 

bumbu khas d’Kobar berbahan dasar daging ayam.  

3. Untuk mengetahui lama waktu yang tepat untuk memasak rendang dengan 

bumbu khas d’Kobar berbahan dasar daging kambing.  
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4. Untuk mengetahui pendapat panelis mengenai warna, aroma, rasa dan 

tekstur terhadap lama pemasakan dalam memasak rendang berbahan dasar 

daging sapi, daging ayam dan daging kambing. 

5. Untuk mengetahui minat responden terhadap rendang menggunakan 

bumbu d’Kobar berbahan dasar daging sapi, daging ayam dan daging 

kambing. 

 

1.4 Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

Berdasarkan uji organoleptik, spesifikasi yang diharapkan dalam penelitian 

kreasi produk menggunakan bumbu rendang khas d’Kobar berbahan dasar daging 

sapi, daging ayam dan daging kambing, sebagai berikut: 

1. Warna  

a. Diharapkan rendang daging sapi menggunakan bumbu rendang khas 

d’Kobar memiliki warna bumbu coklat kehitaman dan minyak yang 

tergenang berwarna merah terang dengan daging sapi berwarna coklat 

yang tertutupi bumbu. 

b. Diharapkan rendang daging ayam menggunakan bumbu rendang khas 

d’Kobar memiliki warna bumbu rendang yang coklat kehitaman dan 

minyak yang tergenang berwarna merah terang dengan daging ayam 

berwarna putih yang tertutupi bumbu. 

c. Diharapkan rendang daging kambing menggunakan bumbu rendang 

khas d’Kobar memiliki warna bumbu coklat kehitaman dan minyak 
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yang tergenang berwarna merah terang dengan daging kambing 

berwarna coklat yang ditutupi bumbu. 

2. Aroma  

a. Diharapkan rendang daging sapi menggunakan bumbu rendang khas 

d’Kobar memiliki aroma khas bumbu rendang d’Kobar. 

b. Diharapkan rendang daging ayam menggunakan bumbu rendang khas 

d’Kobar memiliki aroma khas bumbu rendang d’Kobar, tanpa ada bau 

amis khas ayam yang dapat merusak aroma. 

c. Diharapkan rendang daging kambing menggunakan bumbu rendang 

khas d’Kobar memiliki aroma khas bumbu rendang d’Kobar, tanpa ada 

bau amis khas kambing yang dapat merusak aroma. 

3. Rasa 

a. Diharapkan rendang daging sapi menggunakan bumbu rendang khas 

d’Kobar memiliki rasa khas bumbu rendang d’Kobar dengan perpaduan 

rasa daging sapi. 

b. Diharapkan rendang daging ayam menggunakan bumbu rendang khas 

d’Kobar memiliki rasa khas bumbu rendang d’Kobar dengan perpaduan 

rasa daging ayam. 

c. Diharapkan rendang daging kambing menggunakan bumbu rendang 

khas d’Kobar memiliki rasa khas bumbu rendang d’Kobar dengan 

perpaduan rasa daging kambing. 
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4. Tekstur  

a. Diharapkan rendang daging sapi yang menggunakan bumbu rendang 

khas d’Kobar memiliki tekstur yang mudah tersuir, empuk tetapi tidak 

mudah hancur. 

b. Diharapkan rendang daging ayam yang menggunakan bumbu rendang 

khas d’Kobar memiliki tekstur yang lebih lembut dibandingkan dengan 

rendang daging sapi dan rendang daging kambing. 

c. Diharapkan rendang daging kambing yang menggunakan bumbu 

rendang khas d’Kobar memiliki tekstur yang mudah tersuir, empuk 

tetapi tidak mudah hancur. 

 

1.5 Pentingnya Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

Penelitian kreasi produk ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

peneliti, untuk menambah wawasan peneliti mengenai jenis daging yang 

dapat digunakan untuk membuat rendang dan juga lama waktu pemasakan 

yang diperlukan dari tiap jenis daging. 

2. Bagi Universitas 

Kegunaan penelitian kreasi produk ini bagi universitas agar ke depannya 

dapat membantu mahasiswa ketika ingin melakukan penelitian yang sama 

dan membutuhkan penelitian terdahulu, sehingga penelitian ini dapat 

dijadikan acuan. 
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3. Bagi Masyarakat Umum 

Kegunaan penelitian kreasi produk ini bagi masyarakat umum adalah agar 

masyarakat umum dapat mengkonsumsi bumbu rendang khas d’Kobar 

dengan bahan dasar daging sapi, daging ayam, dan daging kambing sesuai 

dengan kemampuan ekonomi dan selera tiap masyarakat. 

 

1.6 Asumsi dan Keterbatasan Penelitian 

Penelitian kreasi produk ini memiliki asumsi dan keterbatasan penelitian 

yang harus dipahami, yaitu: produk bumbu rendang khas d’Kobar diasumsikan 

dapat digunakan untuk berbagai macam jenis daging. Pada penelitian kreasi 

produk ini peneliti menggunakan daging sapi, daging ayam dan daging kambing 

sebagai bahan utama pembuatan rendang menggunakan bumbu rendang khas 

d’Kobar. 

Dalam penelitian kreasi produk ini menggunakan bumbu rendang khas 

d’Kobar berbahan dasar daging sapi, daging ayam dan daging kambing terdapat 

keterbatasan, yaitu: 

1. Jenis daging yang dapat digunakan hanya daging sapi, daging ayam dan 

daging kambing, karena jenis daging tersebut paling umum dikonsumsi di 

Indonesia. Daging babi tidak digunakan karena mayoritas dari warga 

Indonesia tidak mengkonsumsi daging babi. 

2. Ketiga jenis daging yang digunakan memiliki ciri khas tekstur masing-

masing, sehingga peneliti tidak bisa memasak ketiga jenis daging dengan 

waktu, dan tingkat keempukan yang sama. 
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3. Kambing memiliki aroma yang cukup menyengat dibandingkan dengan 

daging sapi dan daging ayam, sehingga aroma yang dihasilkan dari 

rendang daging kambing akan berbeda. 

 

1.7 Definisi Istilah  

1. Rendang adalah olahan makanan yang berasal dari Minangkabau, 

Sumatera Barat. Pada umumnya rendang menggunakan bahan baku 

protein daging sapi yang kemudian dimasak dengan percampuran santan 

dan rempah–rempah asli Indonesia. Dengan awal proses pemasakan 

direbus pada saat cairan masih banyak dan akan berubah menjadi 

menggoreng pada saat cairan telah menguap yang memerlukan waktu 

memasak berjam–jam. Daging sapi dalam rendang juga dapat digantikan 

dengan bahan baku lainnya seperti daging ayam, daging kambing, daging 

itik, belut, jengkol, telur, lokan (kerang), udang, maco (ikan asin), pucuk 

ubi dan jantung pisang (Angie, 2018). 

2. Daging Sapi adalah salah satu sumber protein hewani berdaging merah 

berkaki empat yang dagingnya sering digunakan sebagai salah satu bahan 

utama dalam mengolah masakan. Kualitas daging sapi dapat dibedakan 

dari empat hal, yaitu (a) Warna daging, (b) Tekstur daging, (c) Serat 

daging, dan (d) Konsistensi liat (Agroindustri.id, 2015). 

3. Daging Ayam adalah salah satu jenis protein hewani berdaging putih yang 

disukai oleh masyarakat.  Keistimewaan dari daging ayam adalah bahwa 
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kadar lemak yang terkandung didalamnya rendah dan memiliki asam 

lemak yang tidak jenuh (Widyawati dkk, 2013:1). 

4. Daging Kambing adalah salah satu jenis sumber protein hewani berdaging 

merah berkaki empat. Ciri–ciri daging kambing yang baik menurut Frozen 

Food Indonesia (2016), yaitu: (a) Warna merah jambu dan cerah, (b) Serat 

yang halus, (c) Permukaan daging lembab, bersih dan tidak berdarah, (d) 

Berbau tidak menyimpang (tidak berbau amis, menyengat dan asam). 

5. d’Kobar merupakan perusahaan yang bergerak di bidang food and 

beverage yang menjual berbagai macam makanan tradisional Indonesia. 

Berdirinya d’Kobar sejak tahun 2016 karena adanya mata kuliah 

entrepreneur di Universitas Ciputra.  d’Kobar berlokasi di Citraland 

Surabaya Barat dan untuk penjualan produk, d’Kobar masih menggunakan 

sistem online melalui Instagram dan Whatsapp. Makanan tradisional 

Indonesia yang dijual d’Kobar untuk saat ini hanya rendang.  d’Kobar 

memiliki dua produk rendang yaitu rendang daging sapi d’Kobar yang 

dapat langsung dinikmati dengan hanya memanaskan produk, dan bumbu 

rendang khas d’Kobar yang dapat digunakan dengan hanya menambahkan 

bahan baku utama dan santan kemudian dimasak seperti layaknya 

memasak rendang. 

6. Lama Waktu Pemasakan adalah jangka waktu yang dibutuhkan untuk 

memasak suatu masakan. Lama waktu pemasakan berpengaruh terhadap 

jenis daging, ukuran potongan daging, teknik memasak, dan suhu yang 

digunakan saat memasak suatu hidangan. 
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1.8 Sistematika Penulisan 

Penelitian kreasi produk ini menggunakan sistematika penulisan yang telah 

ditentukan oleh Universitas Ciputra, Peminatan Culinary Business. Penelitian 

kreasi produk ini dilakukan guna memperoleh nilai dari Tugas Akhir dan 

mendapatkan gelar sarjana. Berikut sistematika penulisan dalam penelitian ini: 

Pada bab I, berisi latar belakang terpilihnya topik yang akan diteliti, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, spesifikasi produk yang diharapkan, 

pentingnya penelitian, asumsi dan keterbatasan penelitian, definisi istilah, dan 

sistematika penulisan. Pada bab II, berisi data-data yang mendukung penelitian 

ini, berupa pengenalan bahan baku utama dan bahan tambahan yang digunakan 

dalam penelitian ini. Pada bab III, berisi model penelitian yang akan digunakan 

dalam peneltian ini, prosedur penelitian, bahan dan peralatan yang digunakan 

selama penelitian, waktu dan tempat penelitian, proses pembuatan produk, uji 

coba produk, serta metode-metode yang akan digunakan dalam penelitian ini, 

berupa: metode eksperimen, metode observasi, uji organoleptik, uji ANOVA, uji 

laboratorium, uji minat dan statistik desktiptif. 

Pada bab IV, berisi hasil dari penelitian yang sudah dilakukan yaitu 

rendang daging sapi, rendang daging ayam, dan rendang daging kambing dengan 

menggunakan bumbu rendang khas d’Kobar. Gambaran keseluruhan mengenai 

teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kreasi produk ini yaitu 

metode eksperimen, metode observasi, uji organoleptik, uji ANOVA, uji 

laboratorium, uji minat dan analisis deskriptif. Pada bab V, berisi kesimpulan dan 

saran dari seluruh bab sebelumnya untuk keperluan penelitian selanjutnya.  


