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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di antara tiga lempeng 

tektonik, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. 

Pergerakan lempeng tektonik menimbulkan resiko bencana tsunami serta gempa 

tektonik. Indonesia juga berada di dalam jalur Cincin Api Pasifik (Ring of Fire) 

yang merupakan jalur rangkaian gunung api aktif dunia yang menyebabkan 

Indonesia memiliki resiko bencana gunung meletus dan gempa vulkanik 

(Anandito, et al., 2015). Selama tahun antara tahun 2012 – 2016 jumlah kejadian 

bencana di Indonesia mencapai 9553 kejadian (BNPB, 2016). Rawan pangan 

juga masih menjadi salah satu masalah yang belum terselesaikan di Indonesia. 

Pada tahun 2016, sebanyak 12.69% penduduk Indonesia masih tergolong dalam 

kelompok sangat rawan pangan, sedangkan 27.16% penduduk Indonesia 

digolongkan ke dalam rawan pangan (Kementerian Pertanian, 2017). 

Produk pangan darurat adalah produk pangan yang terus dikembangkan 

untuk dapat memenuhi kebutuhan gizi saat keadaan darurat ataupun ketika suatu 

daerah mengalami kerawanan pangan. Produk pangan darurat dapat langsung 

dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan energi harian dalam keadaan darurat. 

Produk pangan darurat memiliki beberapa keuntungan pada saat kondisi darurat, 

di antaranya adalah tidak diperlukan proses persiapan ketika akan dikonsumsi, 

umur simpan yang panjang, tinggi energi dan gizi, mudah untuk didistribusikan, 
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dan dapat didistribusikan melalui udara (Tanner, 2001). Berbagai jenis komoditi 

dapat digunakan sebagai bahan baku produk pangan darurat, akan tetapi, 

penggunaan bahan lokal lebih ideal sebagai bahan baku produk pangan darurat 

karena dapat menciptakan ketahanan pangan. Beberapa jenis produk pangan 

darurat yang telah dikembangkan di Indonesia di antaranya adalah IMF, biskuit, 

dan food bars. Berbagai penelitian dalam mengembangkan produk pangan 

darurat telah dilakukan menggunakan bahan lokal seperti dodol dengan bahan 

baku utama tepung kacang hijau, biskuit berbahan dasar tepung kacang hijau, 

tepung tapioka, dan tepung ubi jalar (Sitanggang, 2008). Food bars sebagai 

produk pangan darurat juga pernah dibuat dari bahan baku puree pisang, tepung 

terigu, tepung singkong, dan tepung kedelai (Ferawati, 2009). Beragam jenis 

kacang-kacangan juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber protein food bars 

(Ekafitri dan Isworo, 2014). 

Jamur tiram putih (Pleurotus ostreatus) adalah jenis jamur yang banyak 

tumbuh di Indonesia. Jamur tiram putih tidak memerlukan banyak pengaturan 

terhadap lingkungan pertumbuhannya serta jarang mengalami serangan oleh 

penyakit ataupun hama. Jamur tiram putih mampu membantu mengatasi masalah 

ketersediaan pangan (Tesfaw, et al., 2015). Pada tahun 2014, produksi jamur 

Indonesia mencapai 63.84 ton/hektar (Kementerian Pertanian, 2015). Jamur 

tiram putih memiliki kandungan air sebesar 82.01%, karbohidrat 48.91%, protein 

20.08%, serat 8.41%, dan abu 5.10%, pada media tanam serbuk kayu (BPTP 

Kaltim, 2012). Jamur tiram putih pasca panen memiliki masa simpan yang 

rendah (Widyastuti, et al., 2015). Jamur tiram putih dapat diolah menjadi tepung 
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untuk meningkatkan masa simpannya (Widodo, 2015). Metode pengeringan yang 

berbeda mempengaruhi karakteristik produk yang dikeringkan. Penelitian oleh 

Tolera dan Abera (2017) menunjukkan kadar protein tepung jamur tiram putih 

yang lebih tinggi pada pengeringan dengan sun drying dibandingkan 

pengeringan solar drying dan oven drying. Sim, et al. (2017) juga melaporkan 

kadar protein jamur Grifola frondosa yang lebih tinggi ketika dikeringkan dengan 

metode vacuum drying jika dibandingkan dengan oven drying. Penggunaan 

metode pengeringan yang tepat diharapkan dapat menghasilkan tepung jamur 

tiram putih dengan kadar protein yang lebih tinggi. 

Lemak adalah salah satu faktor utama dalam menentukan tekstur biskuit. 

Dalam pembuatan biskuit, lemak berperan sebagai shortening yang mencegah 

pembentukan gluten sehingga dapat menghasilkan biskuit dengan tekstur yang 

diinginkan. Jenis lemak yang berbeda dapat mempengaruhi karakteristik adonan 

dan biskuit yang terbentuk. Pada umumnya, jenis lemak yang digunakan dalam 

pembuatan biskuit adalah margarin atau shortening yang merupakan lemak 

nabati berbentuk padat. Indonesia adalah negara penghasil minyak kelapa sawit 

terbesar di dunia. Pada tahun 2016, Indonesia menghasilkan 34,520,000 ton 

minyak kelapa sawit (Palm Oil Analytics, 2017). Minyak kelapa sawit memiliki 

kandungan lemak jenuh dan lemak tak jenuh yang hampir sama. Perbedaan 

kandungan solid fat content pada tipe lemak yang berbeda dapat mempengaruhi 

tekstur biskuit yang dihasilkan (Mamat dan Hill, 2014). Penggunaan jenis lemak 

dengan kandungan solid fat content berbeda digunakan dengan harapan 
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menghasilkan tekstur  biskuit yang sesuai dengan karakteristik produk pangan 

darurat. 

Perbedaan konsentrasi tepung jamur tiram putih yang ditambahkan ke 

dalam bahan pangan mampu meningkatkan kadar protein dalam produk tersebut. 

Substitusi tepung terigu dengan tepung jamur tiram putih dalam roti sebanyak 20% 

meningkatkan kadar protein roti secara signifikan, yaitu 25.60% dibandingkan 

kontrol 9.10% (Oyetayo dan Oyedeji, 2017). Penggunaan konsentrasi tepung 

jamur tiram putih yang lebih tinggi diharapkan dapat menghasilkan produk 

pangan darurat dengan kadar protein yang mampu memenuhi syarat besar energi 

dari protein. 

Penelitian dilakukan untuk menentukan metode pengeringan yang tepat 

dalam menghasilkan tepung jamur tiram putih dengan kadar protein yang lebih 

tinggi. Tepung tersebut dapat dimanfaatkan dalam pembuatan produk pangan 

darurat, maka dilakukan penelitian mengenai konsentrasi tepung jamur tiram 

putih yang tepat agar menghasilkan produk pangan darurat dengan kandungan 

gizi yang memenuhi standar oleh Zoumas et al. (2002). Jenis lemak yang 

digunakan juga mempengaruhi tekstur produk pangan darurat berbentuk biskuit. 

Tekstur produk pangan darurat harus cukup keras agar mudah didistribusikan 

sehingga perlu diteliti jenis lemak yang tepat agar dapat menghasilkan produk 

pangan darurat yang memenuhi kriteria tersebut. 
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1.2 Perumusan Masalah 

Kondisi darurat menyebabkan para korban bencana alam ataupun 

kerawanan pangan mengalami kesulitan dalam memperoleh akses menuju sumber 

pangan yang dapat memenuhi kebutuhan gizi dan energi harian secara langsung. 

Indonesia memiliki resiko mengalami bencana alam dan kerawanan pangan 

sehingga ketika kondisi darurat terjadi, dibutuhkan sumber pangan yang mampu 

memenuhi kebutuhan gizi harian korban bencana tersebut. Pemanfaatan dan 

pemberdayaan berbagai sumber pangan lokal masih terus dikembangkan hingga 

saat ini. Salah satu cara memanfaatkan dan memberdayakan sumber pangan 

lokal adalah dengan memanfaatkannya sebagai bahan baku pembuatan produk 

pangan darurat. Tepung jamur tiram putih hasil pengeringan jamur tiram putih 

dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku dalam pembuatan produk pangan 

darurat. Metode pengeringan yang berbeda dapat menghasilkan tepung jamur 

tiram putih dengan kadar protein berbeda. Konsentrasi tepung jamur tiram putih 

yang tepat dibutuhkan agar menghasilkan produk pangan darurat yang 

memenuhi standar gizi. Jenis lemak yang berbeda juga mempengaruhi tekstur 

biskuit yang dihasilkan Belum ada penelitian yang dengan membandingkan sun 

drying dengan metode pengeringan mekanis dalam menghasilkan tepung jamur 

tiram putih, konsentrasi tepung jamur tiram putih yang tepat serta jenis lemak 

yang sesuai dalam menghasilkan produk pangan darurat berbentuk biskuit yang 

dapat memenuhi kebutuhan gizi harian korban bencana.  
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1.3 Tujuan 

 Tujuan dari penelitian ini terbagi atas tujuan umum dan tujuan khusus. 

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah memanfaatkan tepung jamur 

tiram putih dalam pembuatan produk pangan darurat berbentuk biskuit. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menentukan metode pengeringan jamur tiram putih terbaik dalam 

menghasilkan tepung jamur tiram putih. 

2. Menganalisis karakteristik fisikokimia tepung jamur tiram putih hasil 

pengeringan terbaik. 

3. Menentukan konsentrasi tepung jamur tiram putih terbaik dalam menghasilkan 

produk pangan darurat berbentuk biskuit yang sesuai standar dan dapat 

diterima secara organoleptik. 

4. Menentukan jenis lemak terbaik dalam menghasilkan produk pangan darurat 

berbentuk biskuit yang sesuai standar dan dapat diterima secara organoleptik. 

5. Menganalisis karakteristik fisikokimia produk pangan darurat dan menentukan 

produk pangan darurat terpilih yang memenuhi standar. 

6. Membandingkan karakteristik fisikokimia produk pangan darurat terpilih 

dengan kontrol dan produk komersial.   




