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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Siregar et al. (2009), siomay merupakan salah satu jenis produk

dim-sum yang sangat popular di masyarakat. Siomay diidentifikasi sebagai

produk yang berasal dan dikembangkan dari produk masyarakat oriental. Siomay

yang ada di pasaran umumnya terbuat dari bahan baku hewani, yaitu berasal dari

daging dan ikan. Menurut Direktorat Gizi Departemen Kesehatan RI (1996),

kandungan protein siomay per 100 gram adalah 7.5 gram.

Seiring dengan kesadaran masyarakat akan pola makan yang sehat,

masyarakat mulai mengurangi konsumsi bahan pangan hewani untuk menghindari

kolesterol yang dapat menyebabkan penyakit jantung maupun darah tinggi. Oleh

karena itu, sebagian masyarakat mulai beralih ke makanan yang berasal dari

nabati (vegetarian).

Jamur tiram putih memiliki nilai gizi yang tinggi, sifat fisik kenyal

menyerupai daging ayam dan harganya relatif murah. Jamur tiram termasuk

makanan sehat karena rendah kalori dan lemak, tinggi protein, kitin, vitamin dan

mineral. Jamur tiram @?LT?I KCLE?LBRLE i-amino butyric acid (GABA) and

ornithine (Chirinang dan Intarapichet, 2009). Jamur tiram juga mengandung

dietary fibre B?L h-glucan (Manzi et al., 2001). Jaworska et al. (2011)

menyatakan bahwa h-glucan dengan ikatan glikosidik h-(1 3), h-(1 3), h-(1 6)

memiliki sifat Z sifat anti karsinogenik dan menurunkan kolesterol darah.

Jayakumar et al. (2006) mengungkapkan bahwa ekstrak P. ostreatus mampu
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mengurangi hepatotoksisitas, serta melindungi organ utama seperti hati, jantung

dan otak terhadap stres oksidatif.

Jamur tiram mengandung sembilan asam amino esensial yang tidak bisa

disintesis dalam tubuh. Jamur tiram rendah akan kandungan total lemak, tetapi

tinggi akan proporsi asam lemak tidak jenuh yang sebagian besar asam linoleat

sebagai asam lemak utamanya (Dundar et al., 2008). Menurut Chirinang dan

Intarapichet (2009), jamur tiram putih kering memiliki kadar protein sekitar

20.82%, kadar lemak sekitar 0.56%, dan kadar karbohidrat sekitar 68.35%.

Jaworska et al. (2011) menyatakan bahwa jamur tiram yang memiliki nilai

gizi yang tinggi dalam keadaan segar akan cepat mengalami kerusakan karena

mengandung kadar air yang tinggi (sekitar 90%). Diversifikasi produk adalah

salah satu cara yang dilakukan pelaku usaha jamur tiram untuk meningkatkan nilai

jamur tiram. Hasil diversifikasi produk yang telah dilakukan adalah jamur tiram

putih dijadikan sebagai sosis (Rahardjo, 2003), tepung dan keripik (Chazali dan

Pratiwi, 2009), dan cookies (Yulianti, 2005).

Menurut Yulianti (2005), cookies dengan penambahan tepung jamur tiram

sebesar 15% dapat meningkatkan kadar protein dan total dietary fiber. Sosis

nabati dari jamur tiram yang dibuat Raharjdo (2003) dengan penambahan tapioka,

tepung beras, karagenan, dan putih telur menghasilkan tekstur yang kenyal,

kompak, warna putih kecokelatan, dan tidak mudah pecah bila disobek. Sosis

nabati juga tinggi kadar serat kasar yaitu 36.60%.

Penjual keliling maupun restoran yang menjual siomay dari bahan baku

bukan daging masih jarang ditemukan di Indonesia. Penelitian siomay terdahulu

juga masih menggunakan bahan baku hewani yaitu pemanfaatan kulit ikan nila
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dalam pembuatan siomay untuk memanfaatkan limbah kulit ikan (Padmasari,

2002), penambahan flavor udang pada siomay ikan nila untuk memberikan cita

rasa yang lebih enak (Maemunah, 2001), serta penambahan karagenan pada

siomay untuk meningkatkan kadar serat (Siregar et al., 2009).

Pemanfaatan jamur tiram sebagai bahan utama dalam pembuatan siomay

merupakan salah satu bentuk diversifikasi produk olahan jamur tiram. Oleh karena

itu adanya siomay yang berbahan utama jamur tiram putih diharapkan dapat

memberikan variasi pengolahan siomay sekaligus memenuhi pola makan bagi

para vegetarian.

Pada umumnya, semua bahan pangan bersifat mudah rusak (perishable)

dan tidak tahan lama bila disimpan. Semakin tinggi kandungan air dalam suatu

bahan pangan, semakin mudah juga bahan pangan tersebut mengalami kerusakan.

Metode penyimpanan yang kurang baik dapat menyebabkan penurunan mutu dari

bahan pangan (Rachmawan, 2001). Penyimpanan pada suhu rendah akan

menghambat aktivitas mikroorganisme, sehingga akan memperpanjang umur

simpan siomay analog jamur tiram putih. Penyimpanan akan menyebabkan

perubahan karakter pada beberapa parameter siomay analog jamur tiram putih.

1.2 Perumusan Masalah

Nutrisi jamur tiram putih hampir menyerupai nutrisi yang terkandung

dalam telur ayam jika dilihat dari segi total kandungan asam amino

(Tjokrokusumo, 2008). Namun, jamur tiram putih masih kurang dimanfaatkan

dalam industri pangan. Kandungan air pada jamur tiram putih sangat tinggi yaitu

lebih dari 89% berat jamur tiram segar. Hal ini mengakibatkan umur simpan
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jamur tiram putih dalam keadaan segar sangat singkat. Adanya diversifikasi

produk olahan jamur tiram putih diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah

jamur tiram putih. Salah satu bentuk diversifikasi tersebut adalah siomay.

Perbedaan jenis dan rasio bahan pengikat yang digunakan dalam formulasi

pembuatan siomay analog jamur tiram putih dapat mempengaruhi produk yang

dihasilkan. Siomay analog jamur tiram putih yang disimpan pada suhu ruang

memiliki umur simpan relatif singkat. Oleh karena itu, penyimpanan siomay

analog jamur tiram putih pada suhu beku diharapkan dapat meningkatkan umur

simpan. Namun, penyimpanan pada suhu beku dapat mempengaruhi mutu fisik

dan organoleptik siomay analog jamur tiram putih. Tingkat kematangan siomay

analog jamur tiram putih selama penyimpanan beku juga dapat mempengaruhi

perubahan mutu fisik dan organoleptik.

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum penelitian ini adalah diversifikasi produk dengan

memanfaatkan jamur tiram putih sebagai bahan utama pada produk siomay.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk:

1. Menentukan jenis dan rasio bahan pengikat yang terbaik terhadap

karakteristik fisik siomay analog jamur tiram putih.

2. Menentukan tingkat kematangan siomay analog jamur tiram putih terbaik

selama penyimpanan beku terhadap karakteristik fisik dan organoleptik

siomay analog jamur tiram putih.

 


