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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang 

Salah satu teknik terpenting dalam memasak makanan adalah 

kemampuan dalam memasak kaldu (Gisslen, 2018, h. 149). Kaldu dalam 

bahasa Perancis yaitu fond yang berarti fondasi atau dasar. Terdapat banyak 

jenis masakan yang membutuhkan kaldu sebagai bahan dasarnya seperti sup, 

saus, tumisan, dan rebusan (Gisslen, 2018, h. 149). Kaldu merupakan produk 

olahan yang didapatkan dari sari tulang, daging, atau sayuran yang direbus 

untuk mendapatkan sari bahan tersebut, tanpa menggunakan bahan penyedap 

atau bahan makanan lain untuk meningkatkan rasa. (Gisslen, 2018, h. 122). 

Dari segi definisi, kaldu dibagi menjadi dua, antara lain stock (kaldu tulang 

dengan sayuran) dan broth (kaldu daging dengan sayuran) (Gisslen, 2018, h. 

209). Menurut McGruther (2016), berdasarkan bahan dasarnya, kaldu dibagi 

menjadi dua antara lain kaldu putih (white stock) yaitu kaldu yang terbuat dari 

rebusan tulang atau daging (sapi, ayam, kambing, ikan), kombinasi bawang 

bombay, wortel dan seledri (mirepoix) dan bouquet garni (bayleaf, thyme, lada 

hitam) dan kaldu cokelat (brown stock) yaitu kaldu yang terbuat dari tulang 

sapi, atau kambing atau binatang buruan lain dan campuran mirepoix, melalui 

proses penggosongan. Gisslen pada bukunya yang berjudul Professional 



 

2 
 

Cooking 9th Edition (2018) mengatakan standar pembuatan kaldu ayam dapat 

dilihat pada tabel 1. 

TABEL 1 

Chicken White Stock 
Yield : 4 liters 

Ingredients Qty in Pounds Qty in Kg/ l 

Chicken Bones 8 pounds 4 kilograms 

Mirepoix (Onions, carrots, celery) 1 pound 0,5 kilograms 

Bouquet garni (bayleaf, thyme, 
parsley) 

1 1 

Water 5-6 quarts 5-6 liters 

Sumber : Gisslen (2018) 

Minuman kopi adalah salah satu minuman yang paling banyak di 

konsumsi di seluruh dunia, dimana biji kopi yang sudah melalui pemanggangan 

dan dihaluskan menjadi bubuk diolah sedemikian rupa untuk dikonsumsi, dan 

merupakan komoditi kedua terbesar setelah minyak. Setidaknya lebih dari 70 

negara memproduksi kopi (Charis M. Galanakis, Coffee Processing By-

Products, 2017). Tingkat konsumsi kopi di Indonesia sendiri meningkat 

bersamaan dengan penyebaran pengetahuan kopi specialty Indonesia secara 

luas sehingga menjadi pengetahuan tersebut menjadi umum. Hal ini ditandai 

dengan banyak munculnya warung kopi atau kedai kopi dengan sajian specialty 

coffee Indonesia yang umumnya memiliki pasar kelas menengah keatas. 

Specialty coffee atau kopi spesial adalah sebutan yang umum dipakai untuk 

menyebut kopi gourmet atau premium. Berdasarkan penilaian skor, specialty 
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coffee mengacu pada sebutan kopi yang memiliki skor diatas rata - rata menurut 

perhitungan SCAA (Specialty Coffee Association of America) dan metode 

penilaian skor ini digunakan sampai masa kini. Untuk mencapai kategori 

spesial, tanaman kopi sangat diperhatikan dengan teliti cara perawatan, cara 

panen, hingga distribusi ( Specialty Coffee Association of America, 2015) 

Gambar 1 

Konsumsi Kopi Nasional (2016 -2021) 

 

Sumber : Kementerian Pertanian Indonesia  (2018) 

Berdasarkan Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Pertanian 

Republik Indonesia, konsumsi kopi nasional pada 2016 mencapai sekitar 250 

ribu ton dan tumbuh 10,54% menjadi 276 ribu ton. Konsumsi kopi Indonesia 

sepanjang periode 2016-2021 diprediksi tumbuh rata-rata 8,22%/tahun. Pada 

2021, pasokan kopi diprediksi mencapai 795 ribu ton dengan konsumsi 370 

ribu ton, sehingga terjadi surplus 425 ribu ton (Kementerian Pertanian Republik 
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Indonesia, 2018). Data tersebut menggambarkan bahwa peminat kopi semakin 

meningkat setiap tahunnya hingga tahun 2021. Menurut Anette Moldvaer 

dalam bukunya yang berjudul Coffee Obsession (2014),  jenis kopi yang 

beredar secara komersil adalah arabika (Coffea Arabica L), robusta (Coffea 

Canephora). Indonesia merupakan produsen kopi terbesar keempat di dunia, 

setelah Brasil, Vietnam, dan Kolombia. Di Indonesia sendiri terdapat beberapa 

specialty coffee yang telah dikenal di pasar kopi internasional di antaranya 

adalah Kopi Gayo, Kopi Mandailing, Kopi Lintong, Kopi Java, Kopi Toraja, 

Kopi Bali Kintamani, dan Kopi Flores (Kementerian Perdagangan Republik 

Indonesia, 2018).  

Dari ketujuh jenis specialty coffee tersebut, dipilih empat jenis untuk 

diteliti lebih lanjut antara lain kopi Aceh Gayo (arabika), kopi Toraja (robusta), 

kopi Bajawa Flores (arabika), serta Kopi Bali Kintamani (robusta) yang akan 

dicampur dengan kaldu ayam. Kemudian hasil pencampuran kaldu ayam 

dengan kopi akan diuji penggunaannya terhadap bakmi Jawa. Dari berbagai 

macam masakan Indonesia menggunakan kaldu ayam sebagai dasar makanan 

seperti soto ayam lamongan, bubur ayam, bakmi Jawa dan sebagainya, maka 

dipilihlah bakmi Jawa sebagai penelitian selanjutnya karena bakmi Jawa 

menggunakan rempah – rempah yang khas sehingga cocok dipadukan  dengan 

pencampuran kaldu kopi. 

Bakmi Jawa merupakan makanan karbohidrat yang diadaptasi dari 

bakmi yang berasal dari Tiongkok dengan beberapa perbedaan, contohnya 
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dengan substitusi penggunaan bahan dasar makanan ataupun pelengkap yang 

berasal dari Indonesia contohnya bawang merah, bawang putih, kemiri, kubis, 

kecap manis serta penggunaan kaldu ayam pada saat proses memasaknya. Heri 

Priyatmoko yang merupakan dosen sejarah fakultas sastra di Universitas Sanata 

Dharma mengatakan sejarah singkat mengenai bakmi Jawa. Menurut Heri yang 

telah diwawancara melalui Kompas bahwa dahulu di Gunungkidul, Yogyakarta  

terdapat banyak restoran China yang memperkerjakan orang-orang Indonesia, 

lama-kelamaan para pekerja semakin ahli dalam membuat bakmi sendiri, maka 

muncul kesadaran dari diri mereka untuk mencari rejeki dengan mandiri. 

Mereka memilih untuk berjualan menggunakan gerobak di pinggir jalan dan 

melakukan inovasi bakmi dengan menggunakan bahan dasar yang berasal dari 

Indonesia, maka dari situlah terlahir bakmi Jawa. (Wijaya, Yana Gabriella, 

2019). 

Pentingnya kebutuhan makan dan minum bagi manusia membuat 

industri makanan dan minuman selelalu berkembang setiap tahunnya. Kaldu 

sebagai teknik memasak yang paling umum digunakan, serta meningkatnya 

konsumsi kopi di masyarakat Indonesia, membuat penulis ingin membuat 

sebuah inovasi dari kedua variabel tersebut dengan menggunakan metode 

pencampuran. Dan kemudian pengujian dilanjutkan dengan pencampuran 

terhadap bakmi Jawa. Dalam proses membuat sebuah penelitian, penulis 

menemukan penelitian terdahulu yang pernah dilakukan berkaitan dengan 
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metode pencampuran pada makanan dan minuman, yang menjadikan inspirasi 

untuk mengembangkan penelitian tersebut. 

Penelitian terdahulu yang dijadikan kajian serta referensi oleh penulis, 

yaitu penelitian oleh Darwis dan Kalvin (2018) yang berjudul “Uji Coba 

Pembuatan Koktail Dengan Menggunakan Seafood Stock” dimana penelitian 

berkaitan dengan pencampuran kaldu seafood sebagai bahan pembuatan 

minuman alkohol. serta penelitian oleh Dina Mardhatilah STp. MS.i (2015) 

yang berjudul “Pengaruh Penambahan Konsentrasi Jahe dan Rempah Pada 

Pembuatan Sirup Kopi” penelitian ini tentang pencampuran cairan antara jahe 

dan kopi untuk dijadikan sirup.  

Dilihat dari penelitian sebelumnya, maka didapatkan reverensi untuk 

mengembangkan penelitian sebelumnya. Dengan menggunakan kedua 

penelitian terdahulu tersebut sebagai referensi, penulis ingin membuat 

penelitian yang berjudul “Pencampuran Kaldu Ayam Dengan Empat Kopi 

Nusantara Terhadap Bakmi Jawa”. 

B. Perumusan dan Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas maka masalah yang 

akan dibahas adalah sebagai berikut:  

1. Apakah pencampuran kaldu ayam dengan empat kopi nusantara dapat 

diterima sebagai bahan pembuatan bakmi Jawa? 

2. Apakah pembuatan bakmi jawa berbahan dasar kaldu ayam yang dicampur 

dengan minuman kopi dapat diterima masyarakat? 
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Dalam melakukan penelitian ini ada beberapa keterbatasan antara lain 

adalah waktu, karena waktu yang digunakan peneliti terbilang singkat serta 

tenaga yang dimiliki oleh peneliti sangat terbatas, dan untuk menghindari 

adanya perluasan pokok masalah sehingga penelitian lebih terarah dan 

mempermudah pembahasan agar tujuan penelitian tercapai, maka pembatasan 

masalahnya 

sebagai berikut : 

1. Dalam penelitian ini, penelitian berfokus terhadap diterima atau tidaknya  

pencampuran kaldu ayam dengan empat kopi nusantara. 

2. Dalam penelitian ini, penelitian berfokus terhadap diterima atau tidaknya  

pencampuran kaldu ayam dengan minuman kopi terhadap bakmi Jawa di 

masyarakat. 

3. Variabel penelitian ini adalah kaldu ayam, empat jenis kopi nusantara 

antara lain kopi arabika Aceh Gayo, kopi robusta Toraja, kopi arabika 

Bajawa Flores, kopi robusta Bali Kintamani dan bakmi Jawa. 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh:  

1. Untuk mengetahui pencampuran kaldu ayam dengan empat kopi nusantara 

dapat diterima sebagai bahan pembuatan bakmi Jawa. 

2. Untuk mengetahui bakmi Jawa berbahan dasar kaldu ayam dengan 

pencampuran kopi dapat diterima di masyarakat. 
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D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian maka manfaat penelitian adalah sebagai 

berikut:  

1. Manfaat Teoritik  

a. Sebagai bukti sumbangan literatur, yang nantinya diharapkan 

dapat menjadi acuan bagi para peneliti lain yang akan 

mengembangkan hasil penelitian lebih lanjut. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Pembaca 

Sebagai penambah pengetahuan bahwa pencampuran kaldu 

ayam dengan kopi dapat diterima oleh masyarakat luas serta 

memberikan informasi inovasi pembuatan bakmi Jawa 

menggunakan pencampuran kaldu ayam dengan minuman kopi. 

b. Bagi Masyarakat 

Sebagai inovasi bagi masyarakat dalam pembuatan masakan 

yang menggunakan pencampuran kaldu ayam dengan kopi serta 

memberikan informasi inovasi pembuatan bakmi Jawa 

menggunakan pencampuran kaldu ayam dengan minuman kopi. 

E. Sistematika Penulisan 

Agar memberikan gambaran tentang isi dari hasil penelitian, terdapat lima bab 

dengan sistematika sebagai berikut : 
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BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan tentang latar belakang masalah yang ingin 

dikaji, mengidentifikasi masalah, Batasan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitiaan serta sistematika penulisan. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini, berisikan tentang kajian teori yang digunakan 

dalam penelitian. 

BAB III  METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan gambaran tentang objek dari penelitian 

yang dilakukan, penentual sampel, pengukuran variabel serta 

analisa data. 

BAB IV  HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini membahas tentang hasil analisa yang dilakukan dalam 

penelitian. 

BAB V  SIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisikan tentang simpulan, keterbatasan, dan saran yang 

nantinya akan menjadi masukan bagi penelitian selanjutnya. 

 


