
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Di Indonesia, mayoritas masyarakat sangat menyukai makanan mulai dari 

makanan ringan sampai makanan berat. Makanan yang berada di Indonesia 

beraneka ragam yang inovasi dan kreatif baik secara pengolahan dari makanan 

tersebut maupun dari bahan yang akan digunakan seperti pembuatan abon 

(Saraswati, 2015:1). Abon menjadi makanan yang disukai oleh semua kalangan 

baik anak-anak hingga lanjut usia. Beraneka ragam abon yang beredar di 

masyarakat luas yang bisa dipilih sesuai selera masing-masing seperti abon 

menggunakan daging sapi, abon menggunakan ayam, abon menggunakan ikan 

maupun yang lainnya tidak hanya satu macam bahan yang digunakan, melainkan 

banyak macam yang bisa diolah menjadi bahan penambah pembuatan abon 

maupun bahan pengganti bahan utama seperti contohnya abon yang menggunakan 

jantung pisang, buah nangka, dan beberapa bahan lainnya. Menurut SNI (Standar 

Nasional Indonesia) 01-3707-1995 abon adalah suatu jenis makanan kering 

berbentuk khas, dibuat dari daging, direbus, disayat-sayat, dibumbui, digoreng 

dan dipress. Abon adalah sejenis makanan yang siap dikonsumsi sebagai makanan 

pendamping seperti nasi, roti maupun biskuit. Harga terjangkau, mudah dibawa, 

tahan lama menjadikan faktor utama alasan masyarakat Indonesia mengonsumsi 

abon. Bahan utama yang digunakan untuk pembuatan abon terdapat di mana-
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mana sehingga mudah untuk dibuat seperti daging sapi, ayam, ikan, kelinci 

maupun bahan lainnya. Abon dibuat dari daging yang diolah sedemikian rupa 

sehingga memiliki karakteristik kering, ringan, renyah, dan gurih. Abon pada 

umumnya menggunakan daging sapi, daging sapi memiliki beberapa kandungan 

gizi seperti protein 21,5%. 

Indonesia memiliki banyak jenis umbi-umbian singkong atau ketela 

pohon, bengkuang, wortel, ubi jalar, kentang dan sebagainya yang belum 

dimanfaatkan secara efisien. Kekayaan yang dimiliki oleh Indonesia tersebut 

dapat digunakan atau diolah sebagai sumber pangan pengganti nasi maupun 

pengganti lainnya. Singkong adalah umbi yang sering dikonsumsi oleh 

masyarakat Indonesia untuk pengganti nasi maupun pengganti lainnya karena 

singkong mudah didapatkan dan salah satu bahan pokok yang murah dipedesaan 

maupun perkotaan. Singkong dengan nama latin Manihot esculenta atau sering 

disebut ketela pohon kurang dimanfaatkan secara keseluruhan seperti 

memanfaatkan kulit singkong  sehingga meningkatkan daya tarik dan juga 

meningkatkan nilai tambah hasil pertanian yang ada pada masyarakat.  

Pratiwi (2013:3) mengatakan kadar protein singkong 1,20% setiap 100 

gram lebih rendah dibandingkan dengan kadar protein kulit singkong 8,11% 

setiap 100 gram, dan kadar protein kulit singkong lebih rendah jika  dibandingkan  

dengan tepung terigu. Akan tetapi kulit singkong mempunyai kadar serat kasar 

yang tinggi dibandingkan dengan tepung terigu. Kadar serat pada kulit singkong 

15,20% setiap 100 gram, sedangkan kandungan serat kasar  pada  tepung terigu  

0%. 
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Serat pada tubuh digunakan untuk menetralisir dinding usus yang 

berlemak (Pratiwi, 2013:3).  Sehingga kulit  singkong memiliki kandungan serat 

yang bisa digunakan menjadi bahan makanan serta kulit singkong mudah 

digunakan dan mudah ditemukan. Kekurangan dari kulit singkong tersebut 

mengandung  asam  sianida (HCN),  pengurangan asam sianida (HCN)  pada kulit 

singkong dapat dilakukan melalui beberapa tahap tertentu agar dapat digunakan 

secara baik (Richana, 2012:69). Melalui proses seperti perendaman, pengeringan, 

perebusan dan fermentasi dapat menghilangkan asam sianida dengan mudah 

(Pratiwi, 2013:3). Menurut Badan Pusat Statistik (2015) produksi singkong di 

Indonesia pada tahun 2012 sekitar 24.177.372 ton, produksi singkong di Indonesia 

pada tahun 2013 mencapai 23.926.921 ton, sedangkan pada tahun 2014 

diperkirakan singkong mencapai 24.558.778 ton. Sebanyak 15%-20% dari 

singkong merupakan kulit putih dan kulit cokelat. 

Tabel 1.1 Perbandingan Kandungan Gizi Jantung Pisang, Singkong dan Kulit 

Singkong per 100 Gram 

Kandungan Gizi Satuan 
Jantung 

Pisang 
Singkong Kulit Singkong 

Kalori Kilokalori 31 160 0 

Lemak Gram 0,3 0,28 1,29 

Protein Gram 1,2 1,36 8,11 

Karbohidrat Gram 7,1 38,06 64,6 

Serat Gram 0 1,8 15,20 

Natrium Miligram 0 14 0 

Kalium Miligram 0 271 0 

Pektin Gram 0 0 0,22 

Kalsium Miligram 3,0 0 63 

Vitamin A Miligram 170 0 0 

Vitamin B1 Miligram 0,05 0 0 

Vitamin C Miligram 10 0 0 

Sumber: Direktorat Gizi Departemen Kesehatan RI (1992), Rukmana (1997), 

Richana (2012) 
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Selain singkong, Indonesia memiliki berbagai jenis jamur seperti jamur 

tiram putih. Jamur tiram putih memiliki nama latin Pleorotus ostreatus. 

Kandungan  nutrisi  yang  dimiliki  jamur  tiram  putih  setiap 100 gram berat 

kering adalah 128 kalori, dan protein 16 gram, lemak 0,9 gram, karbohidrat 64,6 

miligram, kalsium 51 miligram, zat besi 6,7 miligram, vitamin B 0,1 miligram. 

Nutrisi lengkap yang diperlukan oleh jamur tiram antara lain karbohidrat  

(selulosa, hemiselulosa dan lignin), protein (urea), lemak, mineral (CaCO3 dan  

CaSO4) dan vitamin (Astuti dan Kuswytasari, 2013:1). Jamur tiram putih 

merupakan salah satu jenis bahan pangan dengan mudah cepat rusak. Sama halnya 

dengan jamur yang lain dan sayuran pada umumnya jamur berada pada suhu 

15oC-20oC dan dapat bertahan lama selama kurang lebih tiga hingga lima hari 

dengan dimasukkan pada kemasan yang kedap udara (Prasetyo, 2017:1). 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk 

membuat penelitian kreasi produk dengan meneliti lebih spesifik mengenai abon 

kulit singkong yang dicampur dengan penambahan jamur tiram putih yang sehat 

dan dapat dikonsumsi oleh semua kalangan termasuk masyarakat vegetarian. 

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 
No. Uraian Pendahuluan 1 Pendahuluan 2 Pendahuluan 3 

1. Judul Penggunaan Uji 

Efektifitas di Dalam 

Penilaian Produk 

Abon berbahan Baku 

Limbah Duri Ikan 

Bandeng Dan 

Modifikasi Bayam 

dengan Responden 

Warga Semolowaru. 

Pemanfaatan Jantung 

Pisang (Musa 

paradisiaca) Dengan 

Penambahan Daging 

Ikan Layang 

(Decapterus sp.) Pada 

Pembuatan Abon. 

 

Eksperimen Pembuatan 

Abon Kulit Pisang dari 

Jenis Kulit yang 

Berbeda dan 

Pengaruhnya Terhadap 

Kualitas Abon Kulit 

Pisang. 

2. Peneliti Sigit, Bambang dan 

Budiyanto, Didik. 

Aida, Yuannita., 

Mamuaja, Christine. F 

dan Agustin, Agnes. T 

Saraswati, Ida Ayu 

Pandra Dewi 

3. Tahun 2017 2014 2015 

4. Jenis 

Penelitian 

Kualitatif dan 

eksperimen 

Kualitatif dan 

eksperimen 

Kualitatif dan 

eksperimen 

5. Persamaan 1. Uji organoleptik 

2. Menggunakan 

bahan limbah 

1. Uji organoleptik 

2. Sama-sama 

memiliki lemak 

yang rendah 

1. Menggunakan uji 

analisis varians 

2. Uji organoleptik 

3. Skor uji kesukaan 

6. Perbedaan 1. Bahan yang 

digunakan dalam 

pembuatan abon 

2. Cara pengolahan 

1. Berbeda bahan 

dasar yang 

digunakan 

2. Kandungan yang 

diteliti 

3. Cara pengolahan 

1. Bahan dasar yang 

digunakan 

2. Cara pengolahan 

7. Hasil Pada penelitian ini 

perbandingan abon 

yang digunakan untuk 

uji organoleptik 

adalah perbandingan 

abon daging sapi, 

abon ikan tengiri dan 

abon cabut duri ikan 

bandeng 

menggunakan 25 

panelis. Hasil dari 

penelitian ini abon 

cabut duri ikan 

bandeng disukai oleh 

panelis. 

 

Abon jantung pisang 

dengan formulasi 50% 

jantung pisang dan 50% 

daging ikan yang 

berdasarkan uji 

organoleptik dalam 

tingkat penerimaan 

produk segi rasa, 

tekstur, warna dan 

aroma memakai skala 

penilaian 1-5 dan 

produk tersebut dapat 

disimpan sekitar 14 

hari. 

Hasil dari uji 

organoleptik yang 

paling disukai pada 

penelitian ini adalah 

sampel AKP A yang 

berbahan dasar pisang 

kepok, kemudian AKP 

B yang berbahan dasar 

dari pisang raja dan 

AKP C yang berbahan 

dasar pisang ambon 

disukai oleh panelis. 

Ketiga dari sampel 

penelitian ini memiliki 

jumlah kalsium yang 

tinggi. 

Sumber: Data Diolah (2019) 

 

1.2  Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka rumusan masalah 

dalam penelitian kreasi produk ini adalah sebagai berikut: 
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1. Bagaimana proses pembuatan abon kulit singkong dengan komposisi 

penambahan jamur tiram putih? 

2. Bagaimana warna, aroma, rasa dan tektur pada abon kulit singkong 

dengan komposisi penambahan jamur tiram putih? 

3. Bagaimana kandungan gizi yang ada pada abon kulit singkong dengan 

komposisi penambahan jamur tiram putih? 

4. Bagaimana penerimaan panelis terhadap abon kulit singkong dengan 

komposisi penambahan jamur tiram putih? 

5. Bagaimana cara memasarkan abon kulit singkong dengan komposisi 

penambahan jamur tiram putih agar diterima oleh konsumen? 

 

 

1.3. Tujuan Pengembangan 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai 

oleh peneliti dalam penelitian kreasi produk ini adalah: 

1. Untuk mengetahui proses pembuatan abon kulit singkong dengan 

komposisi penambahan jamur tiram putih. 

2. Untuk mengetahui warna, aroma, rasa dan tekstur abon kulit singkong 

dengan komposisi penambahan jamur tiram putih. 

3. Untuk mengetahui kandungan gizi yang ada pada abon kulit singkong 

dengan komposisi penambahan jamur tiram putih. 

4. Untuk mengetahui penerimaan panelis terhadap abon kulit singkong 

dengan komposisi penambahan jamur tiram putih. 
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5. Untuk mengetahui cara abon kulit singkong dengan komposisi 

penambahan jamur tiram putihagar diterima oleh konsumen. 

 

1.4 Spesifikasi Produk Yang Diharapkan 

Spesifikasi dari produk abon dari kulit singkong dengan jamur tiram putih 

yang diharapkan dalam penelitian  kreasi produk dan pengembangan ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Aroma 

Diharapkan abon berbahan dasar kulit singkong dengan jamur tiram putih 

memiliki aroma khas dari kulit singkong dan jamur tiram putih. 

2. Rasa 

Diharapkan abon berbahan dasar kulit singkong dengan jamur tiram putih 

memiliki rasa gurih dari jamur tiram putih dan rasa khas dari kulit 

singkong. 

3. Warna 

Diharapkan abon berbahan dasar kulit singkong dengan jamur tiram putih 

memiliki warna kecokelatan dari campuran bumbu pembuatan abon. 

4. Tekstur 

Diharapkan abon berbahan dasar kulit singkong dengan jamur tiram putih 

memiliki tekstur yang berserat dan lembut. 

5. Kandungan Gizi 

Diharapkan abon berbahan dasar kulit singkong dengan jamur tiram putih 

memiliki kadar kandungan gizi yang kaya akan protein  dan kalori. 
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6. Penerimaan produk 

Diharapkan abon berbahan dasar kulit singkong dan penambahan jamur 

tiram putih dapat diterima oleh panelis, semua kalangan baik yang 

vegetarian maupun non vegetarian. 

7. Pemasaran 

Diharapkan abon berbahan dasar kulit singkong dan jamur tiram putih 

sesuai dengan marketing mix 8p yaitu price, place, product, promotion, 

physical evidence, process, people dan customer service. 

 

1.5 Pentingnya Pengembangan 

Pentingnya pengembangan dilakukan karena diharapkan dapat 

memberikan berbagai manfaat sebagai berikut: 

1. Pentingnya pengembangan bagi peneliti 

a. Sebagai bahan penelitian pengembangan untuk mencari formula 

yang tepat untuk membuat abon menggunakan kulit singkong dan 

jamur tiram putih dengan benar dan tepat. 

b. Menambah wawasan peneliti tentang manfaat kulit singkong dan 

jamur tiram putih untuk dijual kepada semua kalangan untuk 

meningkatkan nilai jual limbah kulit singkong dan jamur tiram 

putih serta memunculkan berbagai macam kreasi makanan ringan 

yang menggunakan bahan dasar kulit singkong dan jamur tiram 

putih. 
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2. Pentingnya pengembangan bagi Universitas Ciputra 

 Penelitian ini dapat disimpan sebagai data yang dapat digunakan sebagai 

acuan pada penelitian pengembangan berikutnya.  

3. Pentingnya pengembangan bagi masyarakat 

Menambah wawasan masyarakat mengenai manfaat dan gizi yang dimiliki 

oleh kulit singkong dan jamur tiram putih serta potensinya dijadikan 

sebagai alternatif sebagai pembuatan abon. 

 

1.6  Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan 

Pengembangan penelitian kreasi produk ini memiliki beberapa asumsi dan 

keterbatasan yang harus dipahami. Asumsi-asumsi tersebut adalah: 

1. Ketergantungan kesukaan masyarakat Indonesia terhadap daging sapi 

menyebabkan meningkatnya permintaan daging sapi yang berada di 

pasaran sehingga menyebabkan kenaikan harga pada daging sapi (Afandi, 

2012:1). Untuk mengurangi peningkatan permintaan tersebut dengan cara 

memanfaatkan bahan pangan, hasil pertanian serta memanfaatkan limbah 

yang kurang dimanfaatkan. 

2. Abon berbahan dasar kulit singkong dan jamur tiram putih diasumsikan 

memiliki kandungan protein yang tinggi dan kalori yang lebih rendah. 

3. Kulit singkong memiliki kalori 0 kilokalori dan protein 8,11 gram, 

sedangkan jamur tiram putih memiliki kalori 25 kilokalori dan protein 3,34 

gram dibandingkan jantung pisang memiliki kalori 31 kilokalori dan 

protein 1,2 gram. 
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Dalam pengembangan abon kulit singkong dan jamur tiram putih terdapat 

beberapa keterbatasan, yaitu: 

1. Keterbatasan peralatan yang digunakan dan tempat yang dimiliki peneliti 

sehingga tidak dapat memproduksi dalam jumlah banyak pada abon kulit 

singkong dan jamur tiram putih. 

 

1.7 Definisi Istilah 

1. Abon 

Dalam penelitian ini abon yang dimaksud adalah produk yang sudah 

diolah dengan berbagai macam bumbu menggunakan bahan dasar yang 

berada di Indonesia menjadi produk yang siap saji dan dapat dikonsumsi 

oleh semua kalangan. 

2. Kulit Singkong 

Dalam penelitian kreasi produk ini kulit singkong yang dimaksud adalah 

hasil limbah dari hasil panen petani yaitu singkong dimana biasanya kulit 

singkong kurang dimanfaatkan secara efisien sehingga beberapa 

masyarakat sudah memanfaatkan selain membuat makanan ternak maupun 

pupuk bisa digunakan untuk pembuatan keripik maupun tape kulit 

singkong. 

3. Jamur Tiram Putih 

Dalam peneltian kreasi produk ini jamur tiram putih yang dimaksud adalah 

sejenis tanaman yang bisa digunakan segala makanan mulai dari keripik, 

mengganti nasi maupun yang lainnya yang biasanya sering dijumpai 
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dimana saja. Jamur tiram putih adalah hasil panen petani yang ada di 

Indonesia. 

4. Vegetarian 

Dalam penelitian ini vegetarian yang dimaksud adalah masyarakat yang 

tidak dapat mengonsumsi daging sapi, daging ayam maupun seafood. 

Berbagai macam tipe vegetarian yang ada dalam masyarakat berbeda juga 

pola makan yang dikonsumsi oleh masyarakat yang vegetarian. 

 

1.8 Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah pemahaman isi Tugas Akhir, diperlukan 

penyusunan yang sistematis. Adapun susunannya adalah sebagai berikut:  

Bagian awal merupakan awalan yang berisi halaman sampul dan judul, 

persetujuan dosen pembimbing, persetujuan tim penguji, pernyataan keaslian, 

lembar penerimaan, abstrak, abstract, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, 

daftar gambar dan daftar lampiran. 

Bagian isi pertama terdapat pendahuluan yang memuat latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan pengembangan, spesifikasi produk yang 

diharapkan, pentingnya pengembangan, asumsi dan keterbatasan pengembangan, 

definisi istilah dan sistematika penulisan. Bagian isi kedua terdapat tinjauan 

pustaka yang memuat tinjauan, manfaat dan kandungan gizi dari bahan yang akan 

digunakan dalam pengembangan produk serta tinjauan abon, jenis-jenis abon, 

kandungan abon secara umum dan proses pembuatan pengembangan produk yang 

diharapkan. Bagian isi ketiga terdapat metode pengembangan yang memuat tiga 
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hal pokok yaitu model pengembangan, prosedur pengembangan, dan uji coba 

produk. Bagian isi keempat merupakan hasil pengembangan yang membahas 

mengenai data hasil uji produk yang memuat penyajian data uji coba, analisis data 

hasil uji laboratorium, analisis data hasil uji organoleptik, analisis biaya yang 

dihasilkan, kemasan produk, penerimaan konsumen dan strategi dalam 

pemasaran. Bagian isi  kelima merupakan penutup yang memuat kajian produk 

secara umum, saran pemanfaatan dan pengembangan produk yang lebih lanjut. 

Kemudian bagian terakhir, kesimpulan, daftar pustaka dan lampiran.  

 

 

 


