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PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Jamur tiram putih (Pleurotus ostreatus) adalah salah satu jenis jamur di

Indonesia yang dapat dikonsumsi. Kandungan protein yang terdapat pada jamur

tiram putih sebanyak 1,61%. Jamur tiram putih juga mengandung serat sebanyak

4,10% yaitu berupa lignoselulosa yang baik untuk pencernaan (Manzi et al.,

2001).

Penelitian ini dilakukan untuk memanfaatkan jamur tiram putih sebagai

produk pangan, karena konsumsi jamur tiram putih belum luas dan dianggap

sebagai bahan pangan baru. Salah satu cara pemanfaatannya dengan cara

membuat produk bakso. Hingga saat ini belum ada penelitian yang menggunakan

jamur sebagai bahan utama dalam pembuatan bakso. Diversifikasi jamur tiram

putih sebagai bahan utama pembuatan bakso dapat menjadi salah satu bentuk

pemanfaatan jamur tiram putih. Kandungan serat pada jamur tiram putih dapat

menjadi nilai tambah pada produk bakso yang dihasilkan.

Parameter terpenting dari produk bakso adalah kekenyalan. Kekenyalan

dipengaruhi oleh tekstur bakso berdasarkan penggunaan filler dan binder yang

ditambahkan dalam proses pembuatannya. Bakso umumnya terbuat dari daging

sedangkan komposisi kimia daging dan jamur berbeda, sehingga diperlukan filler

dan binder yang tepat untuk membuat produk bakso dengan bahan utama jamur.

 



Penambahan filler berhubungan dengan kemampuannya dalam mengikat

air, menstabilkan emulsi, dan meningkatkan volume. Filler pada bakso berperan

dalam meningkatkan daya ikat air karena mengandung karbohidrat dalam jumlah

tinggi. Menurut Feiner (2006), filler yang digunakan pada pembuatan bakso

umumnya mengandung karbohidrat tinggi seperti tepung maizena, tepung tapioka,

tepung beras, dan tepung terigu. Penambahan binder berhubungan dengan

kemampuannya dalam mengikat air dan membentuk gel. Menurut Tarte (2009),

binder yang digunakan pada pembuatan bakso umumnya mengandung protein

cukup tinggi seperti telur, isolate soy protein, wheat gluten, dan susu skim.

1.2 Perumusan Masalah

Bakso pada umumnya terbuat dari daging yang tidak mengandung serat

Diversifikasi jamur tiram putih sebagai bakso menjadi alternatif produk bakso

yang berserat di mana serat baik untuk kesehatan tubuh manusia merupakan fokus

utama dalam penelitian ini. Untuk dapat membuat bakso dengan bahan dasar

jamur tiram putih diperlukan filler dan binder yang tepat karena komposisi kimia

jamur dan daging berbeda.

1.3 Tujuan

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah diversifikasi produk jamur tiram

putih menjadi produk bakso analog.

 



1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah:

1. menentukan jenis dan konsentrasi filler yang paling sesuai untuk

menghasilkan produk bakso jamur tiram putih dengan tingkat

kekenyalan yang baik;

2. menentukan jenis dan konsentrasi binder yang paling sesuai untuk

menghasilkan produk bakso jamur tiram putih dengan tingkat

kekenyalan yang baik;

3. menentukan kadar dietary fiber pada bakso jamur tiram putih dengan

tingkat kekenyalan terbaik.

 


