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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan industri makanan dan minuman di Indonesia meningkat

dengan signifikan dari tahun ke tahun dibandingkan dengan perkembangan

industri-industri yang lainnya. Industri makanan dan minuman pada saat ini

selalu berkembang seiring dengan pertambahan penduduk yang juga selalu

bertambah seiring dengan waktu. Semakin banyak penduduk, semakin

berkembangnya industri makanan dan minuman karena industri ini merupakan

kebutuhan dari setiap manusia, yang diperlukan untuk kelangsungan hidup

manusia.

TABEL 1
Perbandingan Kumulatif

Pertumbuhan Industri Non- Migas
di Indonesia 2017 – 2018

No Lapangan Usaha
Nilai Pertumbuhan (%)

2017 2018

1 Industri Makanan dan Minuman 6,21 7,91

2 Industri Pengelolahan Tembakau 4,51 5,94

3 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi 5,17 5,94

4 Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki 3,90 4,07

5 Industri Logam Dasar 5,46 4,84

Sumber: Badan Pusat Statistik Kementrian Perindustrian (2018)

Berdasarkan tabel 1 diatas, menyatakan bahwa nilai industri

makanan dan minuman mengalami nilai pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar

6,21% pada tahun 2017 dan terjadi penaikan sebesar 1,70% pada tahun 2018

menjadi 7,91%. Pertumbuhan yang tinggi disebabkan oleh meningkatnya
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pendapatan masyarakat yang disertai kecenderungan pola konsumsi

masyarakat yang mengarah untuk mengonsumsi produk- produk pangan

olahan, (Kemenperin, 2018).

Pada zaman modern ini masyarakat telah sadar akan pentingnya pola

hidup yang baik, sehingga sekarang telah banyak masyarakat yang memiliki

perhatian lebih terhadap pola hidup mereka. Kecenderungan dalam

memperhatikan pola hidup ke arah yang lebih baik, salah satunya seperti

dalam pemilihan makanan yang akan dikonsumsi, contohnya seperti

mengurangi konsumsi daging merah dan lebih mengonsumsi makanan yang

tumbuh atau berasal dari tanah seperti kacang-kacangan, biji-bijian, sayuran

dan buah-buahan.

Menurut Agus, Bekti dan Soeparno (2009) dengan meningkatnya

jumlah penduduk Indonesia dan aktivitas masyarakat yang cenderung sibuk,

mengakibatkan pola konsumsi daging ready to cook (siap untuk dimasak) dan

ready to eat (siap untuk dimakan) mengalami perkembangan yang begitu

pesat, salah satunya sosis. Namun karena kurangnya makanan praktis yang

tersedia bagi masyarakat yang ingin berpola hidup lebih baik, maka dibuatlah

alternatif dengan mengembangkan sosis yang tidak mengandung daging dan

digantikan dengan kacang-kacangan.

Pemilihan kacang untuk menjadi pengganti daging karena

kacang-kacangan memiliki kandungan protein dan serat yang tinggi, sehingga

protein dari daging atau ikan dapat digantikan dengan protein yang terdapat

pada kacang-kacangan. Kacang-kacangan yang dipilih untuk menjadi
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pengganti dari daging pada sosis yaitu kacang arab (garbanzo), kacang lentil

coklat, kacang hijau, dan kacang mede.

Dikutip dari artikel kesehatan “Medical News Today” yang ditulis

oleh Megan Ware (2017) kacang arab (garbanzo) awalnya dibudidayakan di

Mediterania dan Timur Tengah, juga dikenal sebagai chickpeas dalam bahasa

inggris. Kacang arab (garbanzo) memiliki beberapa ragam jenis, namun jenis

kacang arab (garbanzo) yang paling umum adalah bulat dan berwarna krem,

ada jenis variasi lainnya yaitu berwarna hitam, hijau, dan merah. Seperti

kacang-kacangan lainnya, kacang arab (garbanzo) memiliki kaya akan

kandungan serat dan protein, dan termasuk salah satu yang paling tinggi akan

serat dan protein dari kacang-kacangan lainnya. Selain itu kacang arab

(garbanzo) juga mengandung beberapa vitamin dan mineral utama. Manfaat

dari kacang arab (garbanzo) juga beragam seperti dapat mencegah diabetes

dan meningkatkan kadar insulin, mencegah kanker dan mencegah kolestrol,

baik untuk pencernaan dan kesehatan jantung, serta menjaga kesehatan tulang

karena mengandung zat besi, fosfat, kalsium, magnesium, mangan, seng, dan

vitamin k.

Selain itu kacang lentil coklat merupakan biji legum kecil yang

merupakan salah satu dari tanaman pangan paling kuno, yang berasal dari

Asia bagian barat daya. Di Asia dan India, lentil merupakan sumber protein

yang paling dicari oleh masyarakat yang vegetarian untuk memenuhi

kebutuhan nutrisi mereka. Lentil memiliki 2 kali kandungan protein yang

terkandung dalam gandum, sepertiga kalori lentil berasal dari protein. Lentil

juga merupakan salah satu dari kacang yang memiliki serat dan protein lebih
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banyak dari kacang-kacangan lainnya. Kacang lentil juga merupakan sumber

asam amino khususnya leusin, lisin, treonin, fenilalanin yang baik, bermanfaat

untuk anti oksidan, mencegah diabetes, menambah sel darah merah, serta

menjaga daya tahan tubuh. Lentil juga kaya akan kandungan serat, vitamin b,

dan mineral seperti zat besi. Hal ini dikutip dalam buku karangan Nadathur,

Sudarshan dkk (2017, hal.186).

Disamping itu kacang hijau merupakan salah satu kacang yang

memiliki tingkat protein yang tinggi, yaitu sebesar 20% - 25% protein dan

juga merupakan sumber mineral. Kacang hijau perlu diolah dengan baik

sebelum dikonsumsi, pengolahannya dapat dilakukan dengan melalui proses

pemasakan seperti perebusan, pengukusan dan sangrai. Biji kacang hijau

cenderung mudah untuk ditemukan, umumnya kacang hijau berbentuk bulat

dan lonjong serta memiliki warna hijau. Selain kacang hijau ada juga kacang

yang mudah kita temui di pasaran, yaitu kacang mede. Kacang mede

merupakan kacang yang diambil dari buah jambu monyet, kacang mede

memiliki banyak sekali manfaat karena memiliki banyak kandungan

didalamnya seperti karbohidrat, protein, lemak dan serat. Selain kandungan

tersebut kacang mede juga mengandung vitamin K, vitamin E, folat,dan

vitamin B, kalsium, natrium, kalium, magnesium, fosfor, zinc dan zat besi.

Pemilihan empat kacang tersebut dikarenakan kandungan yang

terdapat pada masing-masing kacang. Kacang garbanzo memiliki serat yang

tinggi yang dapat menjadi sumber energi alternatif pengganti daging. Lentil

memiliki protein yang tinggi dan mudah untuk diolah. Kacang hijau mudah

ditemui dan mudah untuk diolah serta memiliki kandungan protein dan
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antioksidan yang tinggi. Kacang mede memioiki rasa yang gurih dan mudah

ditemui serta diolah. Karena keempat kacang tersebut tidak banyak menyerap

kandungan air, sehingga mudah untuk dibentuk dan tekstur pada keempat

kacang ini mudah untuk diolah.

B. Perumusan dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas masalah yang

dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kacang arab (garbanzo) berpengaruh terhadap rasa, tekstur,

warna, dan aroma pada sosis ?

2. Bagaimana kacang lentil coklat berpengaruh terhadap rasa, tekstur, warna,

dan aroma pada sosis ?

3. Bagaimana kacang hijau berpengaruh terhadap rasa, tekstur, warna, dan

aroma pada sosis ?

4. Bagaimana kacang mete berpengaruh terhadap rasa, tekstur, warna, dan

aroma pada sosis ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dicapai berdasarkan rumusan masalah

adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui rasa, tekstur dan warna pada sosis dengan

menggunakan campuran kacang arab (garbanzo).

2. Untuk mengetahui rasa, tekstur dan warna pada sosis dengan

menggunakan campuran kacang lentil coklat.
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3. Untuk mengetahui rasa, tekstur dan warna pada sosis dengan

menggunakan campuran kacang hijau.

4. Untuk mengetahui rasa, tekstur dan warna pada sosis dengan

menggunakan campuran kacang mete.

D. Hasil Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi masyarakat

Manfaat yang diperoleh bagi masyarakat adalah masyarakat

mendapat pola hidup yang lebih baik dikarenakan sosis yang

terbuat dari kacang - kacangan. Bagi masyarakat yang vegetarian

sosis ini bisa dijadikan alternatif.

2. Bagi akademik

Manfaat yang diperoleh bagi akademik dari penelitian ini yaitu

hasil dari penelitian ini bisa dijadikan sebagai inovasi sosis

kacang-kacangan yang baru dan penelitian ini dapat menjadi bahan

referensi melakukan penelitian selanjutnya yang berhubungan

dengan sosis yang terbuat dari kacang-kacangan.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran sekilas tentang isi dari laporan,

sistematika penulisan dari laporan ini dibagi menjadi lima bab dengan

sistematika sebagai berikut :
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BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang paparan latar belakang, identifikasi masalah,

batasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat

penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang teori yang digunakan di dalam laporan ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang rancangan penelitian, gambaran umum

obyek penelitian, setting penelitian, teknik dan alat pengumpulan

data, proses uji coba serta proses pembuatan sosis..

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil percobaan dan pembahasan, seminar

hasil pembuatan sosis dengan inovasi baru.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang simpulan, dan saran yang nantinya akan

menjadi masukan bagi penelitian selanjutnya.


