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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1   Latar Belakang Masalah 

Sejak dahulu hingga sekarang bermacam-macam makanan khas Indonesia 

sering digunakan sebagai lauk pauk. Serundeng adalah salah satu jenis makanan 

khas Indonesia yang sangat disukai masyarakat Indonesia baik yang tinggal di 

pedesaan maupun perkotaan. Rasa dari serundeng sangat gurih, enak, dan kaya 

rasa sehingga membuat banyak masyarakat Indonesia tidak berhenti untuk 

mengonsumsi serundeng. Serundeng terbuat dari kelapa tua yang telah dipasrah 

lalu digoreng sampai kuning kecokelatan dengan bumbu-bumbu yang telah 

dihaluskan seperti kunyit, bawang putih, lengkuas, cabai, daun salam, bawang 

merah, ketumbar, gula pasir, garam, dan daun jeruk (Resep Nasional, 2013). 

Serundeng sekarang telah banyak dijual di dalam kemasan plastik dan banyak 

ditemukan di pasar swalayan. Serundeng merupakan salah satu makanan khas 

Indonesia yang menggunakan kelapa sebagai bahan utamanya. Kelapa (cocos 

nucifera) memiliki banyak manfaat dan memiliki nilai ekonomis yang tinggi. 

Tanaman kelapa dikenal sebagai tanaman yang serbaguna. Tanaman kelapa mulai 

dari ujung batang hingga ujung akar dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan 

dari kebutuhan industri hingga rumah tangga sehingga disebut pohon kehidupan 

(Wulandari, 2015:7). Bisa dikatakan seluruh bagian tanaman kelapa dapat diolah 

menjadi berbagai macam hal yang sangat bermanfaat. Daging kelapa yang tua 
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memiliki kandungan nutrisi yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang muda. 

Buah kelapa yang tua memiliki daging lebih tebal, mengandung banyak sekali 

serat, bertekstur kasar, dan memiliki rasa yang lebih gurih. Ada tiga varietas yang 

dimiliki oleh buah kelapa dan setiap varietas memiliki kandungan kalori, lemak, 

dan vitamin yang berbeda. Jumlah lemak dan kalori tertinggi ditemukan pada 

varietas kelapa tua (Anugrah, 2011). Selama ini kebutuhan masyarakat Indonesia 

akan kelapa, tempurung kelapa, daging kelapa dan airnya semakin tinggi seiring 

dengan perkembangan dan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat serta 

mengingat pola hidup yang tidak lepas dari komoditas kelapa dan hasil olahannya. 

Selain memiliki potensi yang besar dengan upaya pengembangan komoditas 

kelapa, banyak sekali kendala yang dapat menyebabkan berkurangnya potensi 

upaya pengembangan komoditas kelapa, salah satunya adalah rendahnya 

produktivitas yang disebabkan oleh lokasi kebun petani di kawasan hutan 

sehingga menyebabkan kegagalan petani dalam menjalankan praktik budidaya 

yang berkelanjutan (Nurfatriani dkk, 2019:1-16). Oleh karena itu, perlu adanya 

perhatian lebih dalam menemukan alternatif bahan pangan yang dapat digunakan 

sebagai bahan pengganti atau substitusi kelapa pada produk makanan di masa 

yang akan datang. 

Ubi kayu (manihot utilissima) adalah salah satu hasil pertanian Indonesia 

yang memiliki potensial besar untuk dijadikan bahan pangan sebagai substitusi 

kelapa. Ubi kayu disebut juga singkong atau ketela pohon merupakan bahan baku 

yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan produk industri seperti makanan 

dan farmasi. Ubi kayu merupakan bahan pangan utama ketiga di Indonesia setelah 
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padi dan jagung (Barrett dkk, 2015:17). Dari ubi kayu dapat dibuat menjadi 

makanan yang sangat beragam mulai dari makanan tradisional seperti keripik, 

tape, lemet, dan getuk. Berbagai olahan ubi kayu yang banyak diusahakan di 

Provinsi Lampung adalah tapioka, gaplek, keripik, klanting, dan beras singkong 

(Gardjito dkk, 2013). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2008), produksi ubi 

kayu di Jawa Timur sangat baik dan stabil yaitu mencapai 3.161.573 ton pada 

tahun 2015, mencapai 2.924.933 ton pada tahun 2016, mencapai 2.908.417 ton 

pada tahun 2017. Di masa sekarang ini yang semakin berkembang, banyak sekali 

bisnis makanan dan minuman hasil inovasi yang enak dan populer. Serundeng 

juga tidak lepas dari terbentuknya suatu inovasi yang baru. Ubi kayu memiliki 

kandungan karbohidrat tinggi sebagai sumber energi yang dapat diolah menjadi 

serundeng ubi kayu sebagai pengganti serundeng yang dibuat dari kelapa. 

Pengembangan produk makanan serundeng dengan pemanfaatan ubi kayu agar 

dapat memanfaatkan hasil pertanian yang kaya akan ubi kayu, agar ubi kayu dapat 

mempunyai nilai ekonomis tinggi, dan menunjang diversifikasi pangan karena 

selama ini ubi kayu kurang dimanfaatkan lalu seringkali hanya dibuat menjadi 

tepung tapioka, keripik, dan tape. Ubi kayu yang digunakan untuk membuat 

serundeng adalah ubi kayu putih.   
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Gambar 1.1    Ubi Kayu Putih 
Sumber: Data Diolah (2020) 

 

Berdasarkan fenomena yang ada, maka peneliti sangat tertarik untuk 

meneliti lebih spesifik mengenai penerimaan pasar terhadap serundeng dengan 

pemanfaatan ubi kayu di Surabaya. Peneliti ingin sekali mengetahui apakah bisnis 

pemanfaatan ubi kayu terhadap serundeng memiliki peluang untuk diterima oleh 

pasar di Surabaya.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana proses pengolahan ubi kayu agar dapat menjadi 

serundeng?  

2. Bagaimana warna, aroma, rasa, dan tekstur pada serundeng ubi kayu? 
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3. Bagaimana penerimaan pasar terhadap serundeng dengan pemanfaatan 

ubi kayu di Surabaya? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan yang ingin dicapai 

oleh peneliti dalam penelitian ini adalah:  

1. Untuk mengetahui proses pengolahan ubi kayu agar dapat menjadi 

serundeng. 

2. Untuk mengetahui warna, aroma, rasa, dan tekstur pada serundeng 

yang menggunakan substitusi ubi kayu. 

3. Untuk mengetahui penerimaan pasar terhadap serundeng dengan 

pemanfaatan ubi kayu di Surabaya. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

Melalui penelitian ini, peneliti dapat mengetahui apakah pemanfaatan 

ubi kayu dalam pembuatan serundeng memiliki peluang dapat diterima 

oleh pasar di Surabaya sehingga seterusnya jika peneliti ingin 

menawarkan produk serundeng dengan pemanfaatan ubi kayu di pasar, 

terlebih dahulu mengetahui jika produk dapat diterima atau tidak 

diterima oleh pasar di Surabaya. 

2. Bagi Universitas 
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Pentingnya penelitian bagi universitas adalah penelitian ini dapat 

bermanfaat dan digunakan sebagai referensi untuk peneliti-peneliti 

selanjutnya yang melakukan penelitian produk maupun dengan 

menggunakan bahan yang sama yaitu ubi kayu dan dapat digunakan 

sebagai pembanding apabila ada penelitian lebih lanjut mengenai 

penerimaan pasar. 

3. Bagi Pengusaha Makanan Ringan 

a. Mengenalkan dan menjadi produk inovasi baru pada pemanfaatan 

ubi kayu terhadap serundeng. 

b. Dapat menambah wawasan bahwa selain dapat diolah menjadi 

keripik, ubi kayu dapat dimanfaatkan menjadi serundeng yang 

memiliki nilai jual dan dapat dijadikan bahan pangan fungsional. 

 

1.5 Batasan Penelitian 

Dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan penelitian. Adapun 

keterbatasan pada penelitian yang pertama adalah ubi kayu yang dapat digunakan 

untuk membuat serundeng adalah ubi kayu putih untuk mendapatkan hasil produk 

serundeng yang baik. Keterbatasan penelitian yang kedua adalah pandangan 

masyarakat yang menganggap bahwa bagaimana dan seberapa sulitnya untuk 

mengolah ubi kayu menjadi serundeng meskipun serundeng dengan pemanfaatan 

ubi kayu disukai masyarakat, kemungkinan masyarakat untuk memilih serundeng 

yang terbuat dari kelapa lebih tinggi. 

 


