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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Banyak tanaman di Indonesia yang belum dikenal oleh masyarakat 

namun dapat di konsumsi dan memiliki potensi untuk dikembangkan. 

Saccharum edule Hasskarl atau biasa juga disebut terubuk. Terubuk 

merupakan salah satu jenis sayuran indigeous yaitu merupakan sayuran asli 

suatu daerah yang sudah dibudibayakan atau digunakan oleh penduduk 

setempat sejak dulu. Sayuran indigenous lain yang ada di Indonesia antara 

lain seperti gambas/oyong, labu siam, katuk, kenikir koro, dan leunca. 

Biasanya sayuran indigenous ini digunakan sebagai sumber nutrisi (gizi) 

(Primadiyanti, Agus, Anas, 2011). Hingga saat ini terubuk masih 

menggunakan metode vegetatif untuk dapat dibudidayakan dengan stek 

batang. Karena bunga terubuk ini tidak seperti tanaman lainnya dikarenakan 

tidak dapat berkembang hingga membentuk biji, maka harus menggunakan 

metode stek batang (Daulay et al., 1984 dikutip dalam Chaniago dan 

Lamusu, 2018).  

Terubuk sudah bisa dipanen setelah mencapai umur 5-10 bulan, dan 

memiliki daur hidup berkisar antara 2-3 tahun (Van den Bergh, 1994 dikutip 

dalam Primadiyanti, Agus, Anas, 2011). Dikarenakan terubuk masih 

dikembangkan secara konvensional yaitu dengan menggunakan metode 

stek batang maka ditanam di areal yang tidak luas, maka pembudidayaan 

terubuk masih sangat terbatas. Selain itu kurangnya informasi teknologi 
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pembudidayaan, dan dengan sistem produksi yang ada (Soetiarso, 2010 

dikutip dalam Primadiyanti, Agus, Anas, 2011).  

Menurut (Chaniago, 2015) di Karawang, Jawa Barat tingginya tingkat 

kebutuhan terubuk ini mencapai hingga 2-4 ton/hari. Hasil panen yang dapat 

dari stek batang sekitar 7-22 tunas per stek 2 buku tanaman terubuk berumur 

7-22 minggu dengan jarak tanam 70 cm x 70 cm, jumlah bunga per rumpun 

yang berisi 14 tanaman antara 14-108 bunga terubuk (Kurniatusolihat 2009, 

Jannah 2011, dikutip dalam Primadiyanti, Agus, Anas, 2011). 

GAMBAR 1 

Pohon Terubuk 

 

  

 

 

 

 Sumber: Primadiyanti, Agus dan Anas (2011) 

TABEL 1 

Profil Petani Berdasarkan Luas Lahan Terubuk yang Digarap di Desa 

Padasenang Kecamatan Cidadap Kabupaten Sukabumi Jawa Barat 

Luas Lahan Jumlah Responden Persentase % 

Dibawah 1000 m2  14 46,67 

1100-2000 m2 6 20 

2100-3000 m2 4 13,33 

3100-4000 m2 1 3,33 

4100-5000 m2 3 10 

Di atas 5100 m2 2 6,67 

Jumlah 30 100 

 Sumber: Muharram (2019) 
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Terubuk yang dihasilkan oleh petani hanya digunakan untuk 

memenuhi kebutuhan pangan petani dan keluarganya saja dan masih belum 

dikembangkan secara komersil. Namun karena potensi yang dimiliki oleh 

terubuk ini, kiranya dapat dikembangkan sebagai sumber pendapatan 

tambahan bagi petani terubuk dengan bantuan pemerintah (Muharram, 

2019). 

GAMBAR 2 

Pohon Terubuk dan Pohon Tebu 

 

 

 

 

Sumber: Primadiyanti, Agus dan Anas (2011) 

Bunga terubuk sering digunakan sebagai bahan pengganti cauliflower 

di Eropa (Premachandran, 2006 dikutip dalam Primadiyanti, Agus, Anas, 

2011). Biasanya terubuk ini digunakan sebagai pakan ternak, karena 

berfungsi sebagai serat kasar untuk membentuk asam lemak terbang oleh 

bakteri rumen (Chaniago, 2015). Sedangkan untuk diolah menjadi makanan 

sangat terbatas pengolahannya. Terubuk ini biasa dimakan mentah sebagai 

lalapan, dikukus, ditumis, lodeh, kare dan sayur asem (Muharram, 2019). 

Bentuk tanaman terubuk ini mirip dengan tebu, yaitu memiliki batang yang 

beruas-ruas dan berwarna hijau kemerahan, namun rasa batangnya tidak 

terlalu manis (Primadiyanti, Agus, Anas, 2011). 
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TABEL 2 

Hasil Analisis Pengetahuan Masyakarat Mengenai Terubuk 
 

 Sumber: Hasil Olahan Data (2019) 

Dari hasil analisis yang dilakukan terhadap 100 orang diperoleh hasil 

12 orang mengetahui mengenai terubuk sedangkan 88 orang tidak 

mengetahui mengenai terubuk. Menurut (Sukmawani, Meilani, Ramdan, 

2016) terubuk ini memiliki nilai gizi yang tinggi sebagai sumber nabati, 

dapat bersaing dari keunikan yang dimiliki oleh terubuk itu sendiri dan 

memiliki nilai ekonomi yang baik untuk dikembangkan. Selain terubuk 

memiliki rasa yang nikmat, terubuk juga memiliki banyak manfaat. Terubuk 

memiliki protein yang tinggi, kaya serat sehingga cocok untuk orang yang 

ingin menurunkan berat badan, baik untuk kolesterol, dan tidak terdapat 

lemak didalam terubuk ini (Dipa, 2018). Di Maluku Utara, khususnya 

daerah Tobelo Kepulauan Halmahera Utara masyarakat setempat 

menggunakan terubuk untuk mengembalikan stamina dan membersihkan 

kandungan bagi ibu yang baru saja melahirkan (Pentury, Koleangan, 

Runtuwene, 2017). 

GAMBAR 3 

Bunga Sayur Terubuk 

 
 

 

 

Sumber: Chaniago (2015) 

Pertanyaan Ya Tidak 

Apakah mengetahui mengenai terubuk? 12% 88% 
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Dari berbagai manfaat yang didapatkan dari terubuk ini sangat 

disayangkan jika masih kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai 

pengolahan sayuran satu ini menjadi suatu hidangan. Terubuk memiliki 

kadar serat yang tinggi, sehingga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan 

asupan gizi (Lanipi, Sattu, 2018). Menurut (Setiawati, Sudewi dan 

Mahmudatussa’adah, 2017) Masyarakat modern telah mulai membiasakan 

gaya hidup yang sehat seperti berjalan kaki atau bersepeda ke tempat kerja 

dan memilih menu makanan yang lebih sehat. Kesadaran masyarakat untuk 

hidup sehat dan mengkonsumsi makanan sehat semakin meningkat. Cream 

soup merupakan salah satu makanan sehat dan cream soup banyak disukai 

oleh masyarakat. Cream soup dibuat dengan bahan dasar kaldu dan 

menggunakan pati atau tepung untuk dikentalkan (Setiawati, Sudewi dan 

Mahmudatussa’adah, 2017). Cream soup berbahan dasar susu segar, krim, 

mentega, tepung, garam dan lada. Bisa menggunakan sayuran, daging, ikan, 

kepiting, udang atau kerang. Harus memiliki rasa yang istimewa atau khas 

dari suatu bahan tertentu. Sayuran harus dimasak, disaring, kemudian harus 

dalam bentuk puree sebelum dimasukkan ke dalam saus dasar yaitu dasar 

dari semua cream soup. Agar cream soup memiliki rasa yang enak harus 

dibumbui dengan baik dan diberi dengan tambahan sedikit bawang bombai 

yang dimasak dengan sayur, daging atau ikan akan menambahkan rasa dan 

aroma dari sup tersebut. Puree soup biasanya terbuat dari sayuran berserat 

atau polong-polongan (De Gouy, 2018, hal. 146). 

Sup krim sangat populer sebagai hidangan pembuka dalam susunan 

menu lengkap pada berbagai jamuan, baik jamuan yang bersifat formal 
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maupun non-formal. Sup krim dapat dikombinasikan dengan sayuran 

bergizi, tidak rumit dan memiliki manfaat yang dapat menunjang gaya hidup 

sehat. Kriteria yang dimiliki oleh sup krim yaitu mempunyai tekstur kental 

namun masih dapat dituang atau mengalir baik dalam keadaan suhu panas 

maupun dingin, tidak berbutir atau bergumpal, kaya dari segi aroma, rasa 

dan penampilan (Priyatni, 2013). 

TABEL 3 

Hasil Analisis Pengetahuan Masyakarat Mengenai Cream Soup 
 

 Sumber: Hasil Olahan Data (2019) 

Dari hasil analisis pengetahuan masyarakat mengenai cream soup 

diperoleh hasil bahwa 95 orang dari 100 orang mengetahui mengenai cream 

soup. Tetapi hanya 68 orang yang mengetahui arti dari cream soup itu 

sendiri. Maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat secara luas mengetahui 

mengenai cream soup.  

TABEL 4 

Hasil Analisis Jumlah Peminat Cream Soup Khusus Didaerah Tangerang 

Sumber: Hasil Olahan Data (2019) 

Tidak hanya itu saja untuk mengetahui jumlah peminat cream soup 

khususnya didaerah Tangerang. Penulis menyebarkan kuesioner kepada 

sejumlah 100 orang diperoleh hasil menunjukkan bahwa 73 orang menyukai 

cream soup dan 27 orang lainnya tidak menyukai cream soup. Maka dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa masyarakat Indonesia khususnya 

Penelitian Ya Tidak 

1. Apakah Anda mengetahui makanan 

bernama cream soup? 

95% 5% 

2. Apakah Anda bisa mendeskripsikan 

apa itu cream soup? 

68% 32% 

Pertanyaan Ya Tidak 

1. Apakah Anda menyukai cream soup? 73% 27% 
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didaerah Tangerang menyukai cream soup. Data ini merupakan penunjang 

mengapa Penulis ingin mengolah terubuk menjadi cream soup. Dengan 

menginovasikan terubuk menjadi olahan cream soup merupakan salah satu 

cara pengolahan atau pengkreasian olahan masakan berbahan terubuk bagi 

penggemar cream soup. Terubuk pada umumnya dimasak dengan berbahan 

dasar kuah dan memenuhi definisi untuk diolah menjadi cream soup. 

Dimana terubuk dan cream soup memiliki karakteristik yang sama yaitu 

berserat. Sehingga terubuk dapat diolah menjadi cream soup begitupula 

sebaliknya cream soup pun memenuhi standar untuk menggunakan terubuk 

sebagai bahan utamanya.  

Karena penelitian sebelumnya telah mengolah terubuk menjadi 

kerupuk, nugget dan tepung. Yang artinya dapat diolah menjadi makanan 

dan layak untuk dikonsumsi. Selain itu, karena masyarakat masih kurangnya 

pengetahuan mengenai sayuran satu ini dan Penulis ingin memaksimalkan 

penggunaannya karena seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa 

ada banyak sekali manfaat yang didapatkan dari mengkonsumsi terubuk. 

Air rebusan dari terubuk memiliki rasa manis dan asin alami yang dihasilkan 

dari proses pemasakan, sehingga dapat memaksimalkan rasa terubuk jika 

diolah menjadi cream soup. Dikarenakan penyajiannya saat masih hangat, 

cream soup bisa menjadi olahan masakan yang cocok bagi orang yang 

sedang dalam masa penyembuhan atau untuk mengembalikan stamina 

tubuh. Cream soup ini dapat menjadi salah satu makanan untuk orang yang 

ingin memulai hidup sehat dan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik 
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fisiologi lansia, bernilai gizi tinggi, berbahan dasar lokal serta praktis dalam 

pembuatan dan penyajiannya (Irwan, 2017). 

Lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam 

puluh) tahun ke atas. Bertambahnya usia akan disertai dengan penurunan 

fungsi dan metabolisme serta komposisi tubuh sehingga menimbulkan 

masalah gizi. Masalah gizi dan penyakit yang dipengaruhi oleh makanan 

yang seringkali menimpa lansia adalah berkaitan dengan masalah 

kekurangan dan kelebihan gizi (Maryam et al., 2008 dikutip dalam jurnal 

Irwan, 2017). Di Indonesia, angka kejadian masalah gizi pada lansia cukup 

tinggi, sekitar 31% untuk masalah gizi kurang dan hanya 1.8% untuk 

masalah gizi lebih (Depkes RI, 2005 dikutip dalam jurnal Irwan, 2017). 

Menu cream soup terubuk dapat menjadi ide pengganti olahan cream 

soup pada restoran umumnya. Seperti pada restoran Hygge Coffee & 

Roastery menggunakan bahan terubuk pada menu seasonal mereka yaitu 

Sayur Besan. Dengan demikian restoran lain dapat menggunakan terubuk 

sebagai salah satu main ingredient pada menu pengolahan cream soup pada 

umumnya. Maka dari itu penelitian ini menggunakan terubuk sebagai bahan 

dasar pengolahan cream soup. 

GAMBAR 4 

Sayur Besan Hygge Coffee & Roastery 

 
 

 

 

 

Sumber: Hygge Coffee & Roastery (2019) 
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B. Rumusan Masalah 

1. Apakah terubuk dapat diolah menjadi cream soup? 

2. Apakah cream soup terubuk disukai oleh masyarakat? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menguji apakah terubuk dapat diolah menjadi cream soup. 

2. Untuk mengetahui tingkat kesukaan masyarakat terhadap cream soup 

terubuk. 

D. Manfaat Penelitian 

Berikut ini adalah beberapa manfaat-manfaat dari pelaksanaan 

penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat bagi akademisi 

a. Dapat menjadi suatu inovasi cream soup yang berbeda dari 

sebelumnya. 

b. Dapat menjadi acuan untuk mahasiswa Universitas Pelita 

Harapan atau Universitas lain untuk melakukan penelitian 

selanjutnya yang berkaitan dengan penelitian ini. 

2. Manfaat bagi masyarakat 

a. Dapat mengetahui bahwa terdapat sayuran yang belum banyak 

dikenal oleh masyarakat layak dijadikan sebagai cream soup. 

b. Dapat mengetahui informasi lebih banyak lagi mengenai terubuk 

dan cream soup. 

E. Sistematika Penulisan 

Laporan Penelitian ini disusun berdasarkan semua informasi yang 

didapatkan selama menjalani Penelitian pengolahan terubuk yang diolah 
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menjadi cream soup. Sistematika dari laporan Penelitian ini terdiri dari lima 

bab, yaitu sebagai berikut: 

1. BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi pendahuluan yang berisi mengenai latar 

belakang masalah dari penelitian, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan laporan. 

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi penjelasan mengenai tinjauan pustaka tentang 

pengolahan terubuk sebagai bahan dasar cream soup yang 

didalamnya meliputi landasan teori, hasil penelitian sebelumnya, 

perumusan teoritis, dan kerangka konseptual. 

3. BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan mengenai metode penelitian yang akan 

digunakan dalam menganalisa pengolahan terubuk sebagai bahan 

dasar cream soup meliputi gambaran umum objek penelitian, 

rancangan penelitian, metode penentuan sampel, instrument 

pengumpulan data, pengukuran variabel, dan metode analisis data. 

4. BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan mengenai hasil penelitian yang telah 

didapatkan dengan teori pendukungnya dalam rangka menjawab 

permasalahan yang telah dikemukakan diawal. 
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5. BAB V SIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisikan mengenai simpulan dari hasil penelitian yang 

telah dilakukan dan juga dilengkapi dengan saran yang dapat 

digunakan sebagai masukan untuk penelitian selanjutnya.

 


