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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Jagung atau yang sering disebut dengan Zea Mays L adalah salah 

satu tanaman pangan penghasil karbohidrat yang terpenting di dunia, 

selain gandum dan padi. Jagung merupakan makanan pokok bagi 

masyarakat Amerika Tengah, Amerika Selatan, Afrika dan bagi beberapa 

masyarakat di Indonesia (Hidayanto dan Yossita, 2014). Jagung sudah 

dikenal lama dan merupakan pengganti beras sebagai makanan pokok 

beberapa masyarakat di Indonesia.  

Di Indonesia beberapa daerah penghasil tanaman jagung adalah 

Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Madura, Daerah Istimewa 

Yogyakarta, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan 

Maluku. Jagung mempunyai kandungan gizi dan protein lebih tinggi 

dibandingkan beras. Disamping  itu,  jagung  juga  mengandung  

komponen pangan  fungsional  antara  lain;  serat  pangan  yang 

dibutuhkan   tubuh   (dietary   fiber),   asam   lemak esensial,  isoflavon,  

mineral  Fe  (tidak  ada  dalam terigu), β-karoten  (pro  vitamin  A),  

komposisi  asam amino  esensial,  dan  vitamin  serta  mineral  lainnya 

(Suarni, 2009). 

Berbagai inovasi dilakukan masyarakat Indonesia untuk 

meningkatkan nilai tambah dari hasil produk jagung dalam mendukung 

program pemerintah untuk pengembangan pangan non beras, salah satu 
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inovasi tersebut adalah pembuatan beras jagung instan. Nasi jagung  

bukanlah  bahan  pangan  baru  untuk  sebagian masyarakat  desa  di  

Indonesia  karena  dalam  kondisi rawan  pangan  dan  masa  paceklik atau 

masa kekeringan   mereka  memilih bahan    pangan    alternatif    salah    

satunya    dengan mengonsumsi  nasi  jagung  sebagai  pengganti  beras.  

Nasi jagung instan terbuat dari bahan dasar tepung jagung, tanpa 

bahan pengawet dan pewarna buatan. Nasi jagung instan berprotein 

sebagai makanan pokok alternatif untuk penderita diabetes melitus 

merupakan nasi jagung yang dibuat dengan penambahan kedelai sebagai 

sumber protein, jagung merupakan sumber makanan pokok yang memiliki 

kandungan karbohidrat lebih rendah di bandingkan beras, sehingga tidak 

beresiko menaikan kadar gula darah (Mikha, 2013). Dengan nasi jagung 

instan ini, orang yang ingin mengonsumsi nasi jagung tidak memerlukan 

proses panjang dengan menumbuk jagung, tetapi cukup menanak beras 

jagung instan dengan dicampur air secukupnya. 

 Proses pembuatan beras jagung adalah biji jagung digiling untuk 

menghilangkan kulit ari, kemudian direndam hingga 2-3 hari, setelah itu 

ditumbuk atau digiling lagi menjadi tepung, kemudian dikukus setengah 

matang, dan selanjutnya dijemur hingga kering. Berikut merupakan 

komposisi gizi yang terdapat pada nasi jagung: 

TABEL 1 

Komposisi Gizi Pada Nasi Jagung 

 

INFORMASI GIZI 

Ukuran Porsi 

 

100 gram (g) 

Per Porsi 
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Energi 627 kj 

1150 kkal 

Lemak 

     Lemak Jenuh 

     Lemak tak Jenuh Ganda 

     Lemak tak Jenuh Tunggal 

3,00 g 

0,76 g 

1,209 g 

1,808 g 

Kolesterol 0   mg 

Protein 2,67 g 

Karbohidrat 

   Serat  

    Gula 

26,14 g 

0,8 g 

0,64 g 

Sodium 403 mg 

Kalium 75 mg 

            Sumber: Fat Secret Platform API (2016) 

Pada awalnya penulis membuat penelitian tentang pemanfaatan 

nasi jagung sebagai bahan dasar pembuatan daging olahan tiruan. 

Penelitian tersebut mencakup pembuatan nugget, daging burger (patty), 

bola daging, ekoda, dan siomai dari nasi jagung. Dari lima produk daging 

olahan tiruan tersebut, penulis mendapatkan Siomai sebagai hasil yang 

paling tinggi dan mendekati dalam aspek tekstur, warna, rasa, dan aroma. 

Oleh karena itu penulis melanjutkan dengan topik penelitian yaitu 

pemanfaatan nasi jagung sebagai bahan dasar pembuatan siomai. Penulis 

memilih nasi jagung sebagai bahan dasar pembuatan siomai karena penulis 

ingin  memperkenalkan tentang nasi jagung lebih luas kepada masyarakat 

karena sampai sekarang pun nasi jagung belum terlalu banyak dikenal oleh 

masyarakat Indonesia hanya beberapa saja yang sudah pernah mendengar 

tentang nasi jagung. Penulis juga memilih nasi jagung sebagai bahan dasar 

pembuatan siomai karena nasi jagung tidak mengeluarkan warna kuning 

TABEL 1 

Komposisi Gizi Pada Nasi Jagung (Lanjutan) 
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dan bau dibandingkan memakai jagung asli. Penulis memilih produk 

siomai sebagai produk yang dibuat dari nasi jagung karena siomai yang 

terbuat dari nasi jagung paling mendekati kemiripan siomai pada aslinya 

mulai dari tekstur, warna, rasa dan bau. Sebelumnya penulis sudah 

membuat percobaan dengan beberapa produk lainnya pada pembuatan 

nugget, bola daging, ekkado, dan daging burger dari bahan dasar nasi 

jagung tetapi hasil produk kurang memuaskan maka itu penulis memilih 

siomai yang terbuat dari nasi jagung sebagai produk penelitian.    Nasi 

jagung juga mempunyai komposisi tepung jagung yang membuat tekstur 

siomai menjadi kenyal. Selain harga nasi jagung yang murah, kandungan 

serat yang terdapat dalam nasi jagung baik dan lebih sehat untuk tubuh. 

Hal tersebut menjadikan nasi jagung sangat bermanfaat untuk membantu 

menurunkan berbagai gangguan pencernaan. Penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan manfaat dalam menambah variasi dalam pengolahan 

nasi jagung. 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis akan membuat 

rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Adakah perbedaan warna, rasa, aroma dan tekstur terhadap siomai 

yang terbuat dari nasi jagung? 

2. Bagaimana tingkat kesukaan panelis dari segi rasa, aroma, warna 

dan tekstur terhadap siomai yang terbuat dari nasi jagung? 

3. Bagaimana tingkat mutu produk pada siomai yang terbuat dari nasi 

jagung? 
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C. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian yang digunakan dalam “Uji Coba Nasi 

Jagung Sebagai Bahan Dasar Pada Siomai” adalah: 

1. Sebagai subjek yang diteliti 

Subjek yang diteliti dalam penelitian ini ialah Siomai. 

2. Sebagai objek yang diteliti 

Objek yang diteliti dalam penelitian ini ialah Nasi Jagung. 

3. Parameter yang diukur 

Uji kesukaan terhadap rasa, aroma, tekstur dan warna pada 

pembuatan siomai yang berbahan dasar nasi jagung. 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari karya kompetensi profesi penelitian makanan berbahan 

dasar nasi jagung adalah: 

1. Mengetahui perbedaan warna, rasa, aroma dan tekstur terhadap 

siomai yang terbuat dari nasi jagung. 

2. Mengetahui tingkat kesukaan terhadap rasa, aroma, warna, dan 

tesktur produk siomai yang terbuat dari nasi jagung 

3. Mengetahui kualitas atau mutu rasa, warna, aroma, dan tesktur 

produk somai yang terbuat dari nasi jagung. 

4. Menambah variasi produk yang terbuat dari nasi jagung. 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang didapat dengan dilakukann ya penelitian ini antara lain: 

1. Menambah keterampilan dalam pemanfaatan nasi jagung 

sebagai bahan dasar membuat produk makanan. 
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2. Menambah wawasan tentang kreasi olahan makanan berbahan 

dasar nasi jagung.   

3. Menambah variasi makanan untuk orang yang mempunyai 

alergi pada makanan yang terbuat dari daging.  

4. Pembuatan produk dengan biaya produksi yang lebih murah. 

  


