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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Makanan adalah sumber kebutuhkan pokok manusia, sebagai sumber 

energi vital manusia agar dapat melaksanakan kegiatan sehari- hari dengan 

baik. Tubuh manusia membutuhkan makanan yang mempunyai zat gizi 

yang tinggi. Zat gizi diketahui sebagai ikatan kimia yang diperlukan oleh 

tubuh untuk melakukan fungsi karbohidrat, protein dan lemak yang 

berguna untuk memberi energi pada tubuh (Almatsier, 2011). Selain itu, 

makanan yang diperlukan oleh tubuh manusia harus murni dan bersih 

dalam arti tidak mengandung bahan- bahan pencemar dan harus memenuhi 

syarat hygiene & sanitation (Wulandari, 2015). Makanan juga merupakan 

kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup dan sumber energi untuk 

melakukan aktifitas kehidupan sehari- hari (Maslow, 2010). 

Keindahan dari pasta adalah orang belum bisa masak bisa pasta 

bisa mengubah hidangan yang mudah menjadi hidangan yang mewah 

seperti hidangan di  restoran-restoran, sementara koki yang lebih 

berpengalaman dan koki profesional bisa memberikan resep baru yang 

menyenangkan untuk diberikan. Hidangan yang berusia berabad- abad ini 

bisa menjadi daya tarik yang baru dan segar.dan keunggulan lainnya pasta 

kering traditional menjadi sebagai bonus, pasta kering tradisional menjadi 

satu-satunya makanan olahan yang bisa bertahan selama 1 tahun ataupun 
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lebih tanpa merusak pasta tersebut dan dengan cara penyimpanan yang 

tepat (Shelke, 2016 hal. 9) 

Pasta biasanya dikatagorikan berdasarkan formulasi, proses 

pembuatan, bentuk dan nama spesifik. Dalam tradisi Italia, produk pasta 

diklasifikasikan menjadi empat jenis utama yaitu: dengan masa 

penyimpanan lama, penyimpanan yang jangka waktu lebih pendek, pasta 

yang dibuat secara langsung yang menggunakan campuran telur dan 

produk khusus. Penyimpanan yang memiliki jangka waktu lama yaitu 

contohnya fettuccine, linguine, spaghetti dan vermicelli. Penyimpanan 

dengan jangka waktu pendek biasanya pasta yang mempunyai bentuk yang 

berbeda-beda seperti contohnya elbow macaroni, ziti dan penne. Produk 

khusus memiliki contoh seperti lasagne dan manicotti (Shelke, 2016 hal. 

11) 

Pada zaman Marco Polo’s arti kata lasagne diartikan sebagai mie. 

Masyarakat Italia mengklaim sebagai kebangaan nasiona bahwa mereka 

menemukan pasta dan merujuk pada bukti leksikal di Italia sebelum era 

Krsiten sebagai bukti dokumenter lagane (yang sekarang dikenal sebagai 

lasagna)  (Shelke, 2016 hal. 14) 

Pasta meskipun berasal dari frase Italia kuno pasta “alimentare” 

adalah kata modern yang mencakup lasagne, macaroni dan vermicelli 

bersama dengan berbagai bentuk pasta lainnya. (Shelke, 2016 hal. 31)  

 Bagi masyarakat di Italia, pasta merupakan menu pokok yang 

serupa dengan nasi bagi masyarakat Indonesia (Asdhiana, 2014). “Pasta 

alimentare” adalah kata pasta dalam bahasa Italia yang berarti adonan 
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makanan. Pasta adalah makanan olahan yang digunakan pada masakan 

Italia yang terbuat dari campuran tepung terigu, air, telur dan garam. 

Tepung yang digunakan untuk membuat pasta adalah tepung terigu 

berjenis hard durum atau semolina yang terbuat dari gandum keras 

(Fatmawati, 2013). Campuran tersebut akan dicampur sehingga berbentuk 

adonan agar dapat dibentuk menjadi berbagai variasi bentuk dan ukuran.    

  Lasagne atau Lasagna telah menjadi budaya dan tidak jarang 

banyak masyarakat di Italia mengambil hidangan lasagna Pyrex yang 

dibungkus dengan alluminum foil untuk menyambut bayi yang baru lahir. 

Dan biasaya di tengah musim dingin, masyarakat Italia membuat acara 

makan malam dan membuat lasagne dari hari sebelumnya dan dibekukan 

kedalam freezer lalu pada waktu acara kumpul keluarga mereka 

menyajikan makanan hidangan lasagne yang dipanaskan. (Hezel, 2019 

hal. 14) 

Lasagne atau Lasagna mungkin teringat di benak sebagai hidangan 

yang dibuat oleh para orangtua atau dibuat oleh kakek ataupun nenek dan 

dengan disajikan dengan latar belakang taplak meja kotak-kotak merah. 

Hidangan yang kita kenal sekarang tidak akan ada tanpa adonan pasta, 

telur dan gandum yang dimasukkan ke dalam masakan. (Hezel, 2019 hal. 

14) 

Lasagna atau Lasagne adalah tentang layering, keju, sayuran 

purees dan rebusan daging dapat mengangkat lapisan dan menciptakan 

ruang yang cukup diantara penghalang pasta untuk mengumpulkan 

potongan saus tomat asam dan saus béchamel (Hezel, 2019 hal. 14) 
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Lasagna kami ini dapat dikategorikan kedalam jenis pola makan 

vegetarian dan khususnya pola makan atau pola diet lacto-ovo vegetarian 

adalah pola makan nabati yang tidak mengonsumsi daging, ikan dan 

unggas tetapi masih mengonsumsi produk susu dan telur. Pola makan ini 

merupakan pola makan yang sangat cocok untuk penderita penyakit 

diabetes atau mempunyai korestrol tinggi. Arti kata “lacto” menunjuk 

kepada produk susu atau juga dapat diartikan produk produk makanan atau 

bahan makanan yang mengandung susu didalamnya. Dan arti kata “ovo” 

mengacu kepada telur.  

Banyak orang menerapkan pola makan  lacto-ovo vegetarian untuk 

mengurangi asupan produk hewani karena alasan ethical seperti contohnya 

penganut agama Hindu yang tidak memakan daging sapi karena sapi 

merupakan simbol kehidupan suci dan penganut agama Islam tidak 

mengonsumsi daging babi. Beberapa orang juga memilih menerapkan pola 

makan ini dengan alasan tidak tega untuk mengonsumsi daging-dagingan 

dan ada sebagian orang juga tidak mengonsumsi daging karena alasan 

kesehatan.  

Vegetarian lacto-ovo dapat menurkan risiko dengan mengonsumsi 

lebih banyak makanan sehat seperti contohnya sayuran, buah buahan dan 

kacang-kacangan dan mengurangi asupan lemak jenuh. Lemak jenuh 

merupakan lemak yang berasal dari produk hewani seperti daging.  

keunggulan dari pola makan ini juga dapat meningkatkan gula darah bagi 

penderita darah rendah dan juga dapat meningkatkan kepekaan terhadap 

insulin, hormon yang mengatur gula darah. Pola makan vegetarian lacto-
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ovo ini juga tinggi serat dan rendah kalori, yang dapat mecegah makan 

berlebihan atau rasa kenyang yang berlebihan. (Panoff, 2019) 

Mengonsumi daging secara berlebihan, atau jenis lemak tertentu 

dan karbohidrat dapat menyebabkan penyakit ateroskloresis yang 

mempunyai arti penumpukan plak di arteri dan dapat menyebabkan 

penyakit jantung. 

 Harapan penulis dengan ini adalah untuk membuat makanan yang 

fresh dan agar masyarakat dapat mengonsumsi makanan yang berasal dari 

nabati dengan varian rasa yang baru. Di Indonesia sendiri  masih jarang 

ditemui penjual atau restoran yang menjual pemanfaatan campuran 

brokoli,  bayam, jamur kancing dan tomat dalam pembuatan isian lasagna. 

(Panoff, 2019) 

 Dapat dilihat bahwa hidangan lasagna yang sudah berada 

dipasaran dan di internet maupun resep- resep yang sudah ada, hampir 

semua pembuatan lasagna menggunakan irisan daging sapi. Tetapi, itu 

tidak berarti lasagna tidak dapat dinikmati dengan menggunakan isian 

sayur, seperti contohnya adalah bahan substitusi isian lasagna yang 

penulis gunakan yaitu sayuran.   

 Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui kualitas  dan 

tingkat kesukaan panelis  terhadap pemanfaatan campuran brokoli, bayam, 

jamur kancing dan tomat dalam pembuatan isian lasagna bagi konsumen 

yang tidak mengonsumsi daging dan dapat menjadi alternatif baru untuk 

komunitas lacto- ovo vegetarian. 
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Lacto ovo vegetarian adalah orang yang tidak bisa mengonsumsi daging 

tetapi masih bisa mengonsumsi telur dan  produk susu (Widjaja, 2007). 

Dalam penelitian ini sayur- sayuran dan jamur akan digunakan sebagai 

pengganti daging pada lasagna.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas peneliti dapat 

merumuskan lebih dalam mengenai masalah yang dapat diidentifikasi 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana kualitas pemanfaatan campuran brokoli, bayam, jamur 

kancing dan tomat dalam pembuatan isian lasagna 

2. Bagaimana tingkat kesukaan campuran brokoli, bayam, jamur kancing 

dan tomat dalam pembuatan isian lasagna 

  Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui tingkat kesukaan campuran brokoli, bayam, jamur 

kancing dan tomat dalam pembuatan isian lasagna  

2. Untuk mengetahui kualitas pemanfaatan campuran brokoli, bayam, jamur 

kancing dan tomat dalam pembuatan lasagna  

    D.      Manfaat  

1. Bagi peneliti 

       Menambah pengetahuan dan keterampilan dalam membuat produk 

lasagna dengan mensubstitusi sayuran seperti jamur kancing, brokoli, 

tomat dan bayam. Dan juga menambah wawasan dan pengetahuan 
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tentang penelitian pemanfaatan campuran brokoli, bayam, jamur kancing 

dan tomat dalam pembuatan isian lasagna.  

 

 

2. Bagi konsumen 

       Untuk menambah wawasan tentang inovasi bahan dasar pembuatan 

pemanfaatan campuran brokoli,  bayam, jamur kancing dan tomat dalam 

pembuatan isian lasagna yang mengandung protein dan vitamin yang 

lebih banyak. Agar konsumen lebih sadar akan pentingnya mengonsumsi 

sayur-sayuran dan untuk variasi baru bagi orang yang tidak mengonsumsi 

daging.  

  


