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1.1 Latar Belakang

Jamur tiram putih (Pleurotus ostreatus) merupakan salah satu jamur

konsumsi yang banyak dibudidayakan di Indonesia. Produksi jamur tiram

mencapai 30% dari total produksi jamur nasional (Rahmat dan Nurhidayat,

2011), dan produksi jamur tiram di daerah Jawa Barat mencapai 10 ton/hari

(Hendritomo, 2010). Jamur tiram putih memiliki tekstur yang lembut dan citarasa

yang enak. Selain itu jamur tiram putih mengandung asam amino esensial

(Dundar et al., 2008), protein, rendah lemak, (Beluhan dan Ranogajec, 2011),

mineral (Gençcelep et al., 2009), serat pangan (Manzi et al., 2001) dan vitamin

(Hendritomo, 2010).

Selain mengandung komponen gizi yang baik untuk tubuh, jamur tiram

putih juga dapat berperan sebagai pangan fungsional. Konsumsi sup jamur tiram

putih terbukti dapat menurunkan konsentrasi trigliserida, LDL, dan kolesterol

karena jamur tiram putih mengandung asam lemak linoleat, ergosterol dan

turunan ergosta yang menunjukkan aktivitas penting pada oxygen radical

absorbance capacity dan cyclooxygenase inhibition assay secara in vitro

(Schneider et al., 2011). Jamur tiram putih mengandung proteoglikan yang dapat

berperan sebagai immunomodulators dan agen anti kanker (Sarangi et al., 2006).

Selain itu jamur tiram putih juga memiliki efek anti virus dan anti trombotik

karena mengandung konsentrasi asam amino sistin, metionin, dan asam aspartat

 



dibandingkan dengan jamur konsumsi lainnya seperti Agaricus bisporus dan

Lentinus edodes (Jayakumar et al., 2011).

Ketersediaan jamur tiram dan kandungan gizi didalamnya menjadikan

jamur tiram sebagai salah satu sumber pangan yang berpotensi untuk dikonsumsi,

terutama bagi kaum vegetarian. Namun konsumsi jamur tiram di Indonesia masih

rendah (0,05 kg/kapita per tahun) dibandingkan dengan negara lain seperti

Prancis (4,5 kg/kapita per tahun) dan Cina (3,5 kg/kapita per tahun). Untuk

meningkatkan konsumsi jamur tiram di Indonesia dilakukan diversifikasi produk.

Salah satu bentuk diversifikasi jamur tiram adalah sosis jamur tiram.

Sosis merupakan salah satu contoh produk olahan daging yang dibuat

melalui tahap penggilingan dan pencampuran dengan bumbu yang kemudian

dibentuk menjadi silindris dengan casing (Brown, 2008). Sosis berbahan dasar

daging, terutama daging sapi mengandung lemak yang tinggi. Lemak dalam

produk olahan daging seperti sosis berperan penting dalam menstabilkan emulsi,

mengurangi cooking loss, meningkatkan daya ikat air, dan berpengaruh terhadap

juiceness dan kekerasan sosis (Choi et al., 2009). Namun, produk yang

mengandung lemak tinggi terutama lemak hewani mengandung asam lemak

jenuh dan kolesterol dalam jumlah yang tinggi. Diet tinggi lemak, terutama

lemak hewani berhubungan dengan beberapa penyakit seperti obesitas,

hipertensi, kanker usus besar, penyakit kardiovaskular dan penyakit jantung

koroner (Cengiz dan Gokoglu, 2005). Hal ini membuat masyarakat lebih tertarik

kepada makanan yang rendah asam lemak jenuh dan kolesterol. Oleh karena itu

sosis jamur tiram putih diharapkan dapat memenuhi selera konsumen terhadap

makanan rendah lemak dan kolesterol.

 



Perbedaan komposisi bahan baku pada pembuatan sosis dapat

mempengaruhi proses pengolahan sosis. Pada daging sapi terdapat protein

miofibrillar, aktin dan miosin yang dapat membentuk emulsi yang mengikat air

dan minyak pada produk sosis (Marianski1 dan Marianski, 2010). Jamur tiram

putih tidak memiliki protein yang dapat mengikat lemak dan air (Rahardjo, 2003)

sehingga perlu ditambahkan bahan pengikat untuk meningkatkan pengikatan air

dan kemampuan emulsi pada adonan sosis jamur. Pada sosis jamur tiram putih

yang diberi tambahan 341.4 gram putih telur serta bahan pengisi tapioka, tepung

beras, dan karagenan dengan lama pemasakan 60 menit menghasilkan sosis

jamur tiram putih yang menyatu, kenyal, dan kompak ketika ditekan. Penggunaan

putih telur pada produk sosis jamur tiram putih membatasi konsumsinya terhadap

kaum vegetarian yang tidak mengkonsumsi makanan yang mengandung produk

daging maupun telur. Oleh karena itu perlu digunakan bahan pengikat yang

berbasis nabati.

Dalam pembuatan sosis, ditambahkan bahan non-daging yang dapat

meningkatkan kualitas sosis, beberapa diantaranya adalah bahan pengisi dan

bahan pengikat. Bahan pengisi yang ditambahkan ke dalam pembuatan sosis

terdiri dari tepung-tepungan yang memiliki kadar pati yang tinggi, tetapi kadar

proteinnya rendah. Bahan pengisi mampu mengikat sejumlah besar air, tetapi

memiliki kemampuan emulsi yang rendah. Bahan pengikat merupakan bahan

non-daging yang dapat mengikat air dan mengemulsi lemak (Tarte, 2009).

Berbagai jenis bahan pengikat nabati dan penggunaan konsentrasinya yang

bervariasi menyebabkan perlunya pemilihan jenis dan konsentrasi bahan pengikat

yang terbaik dalam pembuatan sosis jamur tiram putih. Isolate Soy Protein (ISP)

 



dan wheat gluten merupakan protein non-daging nabati yang banyak digunakan

sebagai bahan pengikat pada produk daging. Pada sosis ikan kurisi penggunaan

ISP dan karagenan sebesar 0.5 % menghasilkan kekuatan gel terbesar, sedangkan

penggunaan ISP dan karagenan sebesar 1 % menghasilkan teksur dan kekerasan

sosis ikan kurisi yang tertinggi (Widodo, 2008). Penggunaan ISP pada produk

sosis daging babi dengan konsentrasi 2 % meningkatkan kadar air, cooking yield,

juiceness, firmness pada sosis dan menurunkan purge loss sosis (Akesowan1,

2008). Penggunaan ISP sebagai bahan pengikat sebesar 4 % pada meatloaf

meningkatkan water holding capacity dan menghasilkan nilai cooking loss yang

rendah (Iskandar, 2003). Wheat gluten dan soy protein concentrate yang

dicampurkan ke dalam adonan emulsi daging tidak menghasilkan perbedaan

signifikan terhadap stabilitas emulsi dan perubahan tekstur adonan emulsi daging

(Awake dan Foegeding, 1985). Wheat gluten merupakan bahan pengikat yang

baik pada potongan daging kalkun karena dapat menghasilkan loaf dengan

kualitas potong yang baik. Pada produk daging olahan, wheat gluten yang

dikombinasikan dengan pork fatback¸ air panas dan garam, membentuk adonan

emulsi yang dimasukkan ke dalam produk sosis seperti frankfurter (Maningat dan

Hesser, 1994).

Emulsi sosis merupakan emulsi oil-in-water (Pearson dan Gillett, 1999)

yang bersifat tidak stabil dalam kondisi pemasakan. Penambahan bahan yang

bersifat surface active dapat mempengaruhi interfase antara air dan minyak

sehingga menciptakan sistem emulsi yang stabil pada kondisi stabil secara termal

dan gravitasi pada kondisi pemasakan (Howard, 1980). Salah satu metode

pemilihan emulsifier yang cocok dengan sistem makanan adalah dengan

 



menggunakan sistem HLB (Hydrophile – Lipophile Balance), dimana untuk

sistem emulsi oil-in-water diperlukan nilai HLB berkisar antara 8 – 18 (Clement,

1999).

Pada sistem emulsi yang bersifat tidak stabil perlu diberi tambahan

emulsifier dalam konsentrasi tertentu agar ketidakstabilan emulsi tidak terjadi.

Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian untuk memilih konsentrasi terbaik

dalam pembuatan sosis jamur tiram putih. Tween 80 merupakan emulsifier non-

ionic yang memiliki nilai HLB 15 dimana, emulsifier Tween 80 lebih larut pada

air (Clement, 1999).Tween 80 banyak digunakan pada produk makanan,

komestik, dan obat (Beringer, 2006). Pada produk makanan, umumnya Tween 80

digunakan sebesar 0.125 % (Igoe, 2011). Pada produk sosis emulsi, digunakan

konsentrasi emulsifier sebanyak 0.25 – 0.5 % (Feiner, 2006). Tween 80

digunakan sebagai emulsifier pada produk shortening sebesar 1 % (FDA, 2011).

Tween 80 yang digunakan pada sosis Bologna sebesar 2 % memperlihatkan

terjadinya peningkatan kekerasan seiring dengan naiknya lama penyimpanan

(Sase et al., 1987).

1.2 Perumusan Masalah

Jamur tiram putih merupakan salah satu jamur konsumsi yang banyak

dibudidayakan di Indonesia, tetapi konsumsi jamur tiram putih di Indonesia

masih rendah sehingga perlu dilakukan diversifikasi produk yaitu menjadi sosis

jamur tiram putih.

Jamur tiram putih tidak memiliki protein yang memiliki fungsionalitas

seperti bahan pengikat yang dapat menghasilkan sosis yang kenyal dan kompak.

 



Oleh karena itu diperlukan penambahan bahan pengikat dengan berbagai jenis

dan konsentrasi yang berbeda. Adonan sosis jamur tiram putih merupakan emulsi

oil-in-water dimana tidak stabil pada kondisi pemasakan. Oleh karena itu dalam

pembuatan sosis jamur tiram perlu diberi tambahan emulsifier yang larut air

untuk mencegah instabilitas emulsi sosis. Penentuan jenis, konsentrasi bahan

pengikat, dan konsentrasi emulsifier diharapkan dapat menghasilkan sosis jamur

tiram yang dapat diterima dan disukai masyarakat.

1.3 Tujuan

Tujuan penelitian terbagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan

khusus.

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini mempelajari pembuatan sosis jamur

tiram putih.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah:

1. Menentukan jenis dan konsentrasi bahan pengikat terbaik dalam pembuatan

sosis jamur tiram putih.

2. Menentukan konsentrasi emulsifier terbaik dalam pembuatan sosis jamur

tiram putih.

3. Menentukan formulasi terbaik dalam pembuatan sosis jamur tiram putih

 



 


