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BAB I	

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang 

Food waste saat ini telah menjadi salah satu isu global yang mendunia. 

Baik dari negara maju dan negara berkembang pun sadar akan masalah 

ini.Food waste merupakan makanan layak pangan yang mengalami 

pembuangan baik sebelum atau sesudah kadaluarsa (FAO, 2013; FAO 2017; 

Lipinski, 2013 dalam Linh, 2018). Menurut FAO bahwa sekitar 33% hingga 

50% makanan yang telah diproduksi, tidak dikonsumsi dengan semestinya 

atapun terbuang. Adanya perkembangan pesat ekonomi dunia juga 

berkontribusi dalam meningkatnya jumlah food waste sebagai hasil dari 

pertumbuhan penduduk dan peningkatan konsumsi (FAO, 2015). 

Food waste di Indonesia sendiri telah menjadi isu yang besar. 

Berdasarkan Food Sustainability Index (2017), Indonesia menempati urutan 

kedua terbawah untuk kategori food waste, atau limbah makanan yang 

terbuang. Hal ini dikarenakan tidak banyak masyarakat Indonesia yang mau 

mencoba untuk mengolah food waste. Kurangnya pengetahuan akan limbah 

makanan menjadi salah satu alasan masyarakat Indonesia tidak dapat 

memanfaatkan limbah makanan.  
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TABEL 1 

Peringkat Food Waste Terburuk 
Keterangan 2017 

Negara Skor 

3 Negara Terburuk Lebanon 42,49 

Indonesia 42,11 

UEA 12.74 
Sumber: Food Sustainable Index  (2017) 

Menurut FAO (2015), food waste merupakan makanan sisa yang akhirnya 

terbuang karena tidak dapat terkonsumsi atau merupakan bahan makanan yang 

terbuang dikarenakan adanya kelalaian ketika proses produksi, pengolahan, dan 

distribusi. Food waste diklasifikasikan menjadi 2 macam, berdasarkan waktu dan 

tingkat kemungkinannya. Berdasarkan waktunya, food waste dikategorikan men-

jadi 3 macam, yakni:  

 a. Pre-consumer waste  

Didefinisikan sebagai semua trimming, spoiled food, dan produk 

dalam kitchen yang dibuang sebelum selesai diolah menjadi menu item 

yang akan dikonsumsi.  

 b. Post-consumer waste  

Sampah yang tersisa pada saat konsumen telah mengkonsumsi 

makanan.  

 c. Packaging waste and operation supplies  

Terutama dalam bentuk plastik yang tidak dapat terdekomposi. 

Operating supplies merupakan bahan yang digunakan dan menjadi 

waste dalam operasi food service, seperti minyak goreng.  
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Sedangkan berdasarkan tingkat kemungkinan munculnya food waste, juga 

dikategorikannya menjadi 3 macam:  

 a. Probably avoidable waste  

 Makanan yang dibuang tetapi seharusnya dapat dikonsumsi apabila 

dikelola dengan proses yang berbeda, seperti pinggiran roti, biji nangka, 

4kulit kentang. 

b. Avoidable food waste  

 Waste yang muncul dari adanya kelalaian manusia seperti misalnya 

menggosongkan suatu hidangan yang akhirnya tidak dapat dikonsumsi. 

c. Unavoidable food waste  

 Waste dari persiapan makanan yang tidak dapat dimakan dalam 

keadaan normal, seperti tulang, kulit telur, kulit nanas	 (Hanjaya, Nadya, 

Grace, 2019). 

Karakteristik perilaku konsumen terkait budaya konsumsi, seperti terlalu 

banyak persiapan dan pembelian berlebih juga bepengaruh dalam meningkatnya 

food waste. Food waste juga berpengaruh pada memburuknya konsumsi energi, 

penggunaan sumber daya, dan peningkatan jumlah limbah yang dihasilkan 

sehingga menjadi masalah sosial, lingkungan yang penting, serta mempengaruhi 

biaya dalam rantai pasokan makanan. Mengetahui hal ini peneliti mencoba 

mengembangkan metode untuk mengurangi tingkat food waste yang ada saat ini 

dengan meneliti salah jenis bahan makanan yang sering dikonsumsi namun belum 

diolah lebih lanjut oleh masyarakat, yaitu biji nangka.  
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Jika dilihat dari beberapa teori yang telah dipaparkan sebelumnya, maka 

biji nangka dapat dimasukkan dalam kategori Probably avoidable waste. Karena 

biji nangka merupakan makanan yang dapat dikonsumsi setelah diolah dengan 

berbagai cara yang berbeda dari pengolahan daging buahnya. Biji nangka 

biasanya berjumlah 100-300 biji dalam satu buah nangka. Nangka (Artocarpus 

heterophyllus Lamk) berasal dari India dan sudah menyebar ke Indonesia (Omar, 

El-Beshbishy, Moussa, Taha dan Singab, 2011). Namun tanaman nangka di 

Indonesia belum dapat dipatenkan hingga saat ini karena beberapa alasan, salah 

satunya karena buah nangka yang mudah busuk, ukuran buah besar dan wangi 

yang menyengat sehingga masih sulit untuk diekspor. Namun bukan berarti tidak 

ada perkembangannya, karena di pulau Jawa sendiri kultivar nangka di Indonesia 

sudah mencapai 30 kultivar dan 20 kultivar. Selain itu nangka sebagai salah satu 

tanaman yang mampu berbuah diluar musim, menyebabkan perkembangannya 

semakin cepat dan banyak. Melihat adanya peluang dalam pengembangan 

tanaman nangka maka peneliti ingin menggunakan biji nangka sebagai salah satu 

bahan utama pembuatan berbagai macam makanan dengan mengubahnya menjadi 

tepung. Banyak orang lebih sering menggunakan tepung terigu sebagai bahan 

utama pembuatan makanan karena tepung terigu sendiri lebih mudah dijangkau 

dipasaran.  

Di Indonesia sendiri konsumsi masyarakat terhadap jenis makanan 

berbahan dasar tepung terigu sangatlah tinggi, hal ini menyebabkan adanya 

peningkatan dalam impor gandum. Sebanyak 5% impor gandum akan meningkat 

dari realisasi tahun lalu sebanyak 10,09 juta ton. 
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TABEL 2 
Stastistik Impor Gandum 

Sumber: Badan Pusat Statistik (2018) 

Sedangkan 90% dari impor gandum yang sudah dicapai oleh Indonesia saat 

ini masih diserap oleh industri tepung terigu, karena meningkatnya konsumsi 

gandum maka harga gandum di kalangan global pun meningkat semakin harinya. 

Selain memberi dampak yang tidak sehat bagi tubuh, konsumsi gandum yang 

berlebih juga memberi dampak yang kurang baik bagi sektor ekonomi dan 

pemerintahan. Dalam proses pembuatannya tepung terigu menggunakan dan 

melalui proses penggilingan, mengakibatkan kulit ari yang terdapat pada gandum 

akan hilang. Hal tersebut pada akhirnya memberikan pengaruh terhadap 

kandungan dari mineral dan bakteri yang memiliki sebanyak 76% kandungan 

Negara Asal 2014 2015 2016 2017 2018 

Berat Bersih: Per Kg 

Australia 4 000 378,6 4 268 553,5 3 499 715,3 5 103 676,2 2 419 709,0 

Kanada 1 364 031,8 1 715 020,2 1 658 441,1 1 686 051,6 1 973 706,3 

Ukraina 333 084,4  664 056,2 2 469 436,9 1 984 999,1 2 419 768,7 

Amerika Serikat 989 394,4 389 708,3 938 665,0 1 150 144,7  904 173,8 

Fed. Rusia 265 940,2 260 497,9  991,2 1 222 026,3 1 228 319,9 

Rep. Moldova 54 868,1 76 758,4 63 120,0  63 791,8  57 270,5 

Bulgaria 15 000,0 23 450,0 117 470,2  0,0 506,5 

Uruguay 8 117,8  6 332,3 12 364,2  0,0 0,0 

India 358 195,4 2 938,8 0,0  0,0  0,0 

Singapura 212,1 957,7 0,0 1 000,0  0,0 

Lainnya 43 374,8 3 746,1 1 774 468,2 222 444,5 1 092 844,5 

Jumlah  7 432 597,6 7 412 019,4 10 534 672,3 11 434 134,1 10 096 299,2 
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vitamin menjadi tidak ada. Sebanyak kurang lebih sekitar 97% dari serat 

makanan, 70% kandungan dari fosfor serta kandungan kalsium sekitar 50% juga 

menjadi hilang sama sekali sehingga pada akhirnya mengakibatkan tepung terigu 

memiliki hasil kandungan diabetes dengan nilai yang tinggi. Karena alasan 

tersebut semakin hari tepung terigu menjadi sebuah pilihan yang kurang baik 

untuk digunakan sebagai bahan utama pembuatan berbagai jenis makanan. 

Maka dari itu, pembuatan tepung berbahan dasar biji nangka ini dapat 

menjadi sebuah inovasi baru, berdasarkan hasil penelitian mengenai komposisi 

nilai gizi, diketahui perbandingan pada tepung dari biji nangka terkandung 

beberapa kandungan gizi seperti kandungan karbohidrat sebanyak 79,34%, 

terdapat kandungan protein sebanyak 13,50%, dan kandungan serat sebanyak 

3,19% sedangkan apabila dibandingkan dengan kandungan gizi yang terdapat 

pada tepung terigu, terdapat nilai gizi yang terdiri karbohidrat sebanyak 77,2%, 

terdapat kandungan protein sebanyak 9%, dan juga terdapat kandungan serat 

sebanyak 0,3%. Hal ini mendorong peneliti untuk mengolah biji nangka menjadi 

bahan utama dalam pembuatan produk makanan, salah satunya churros. 

Churros merupakan salah satu jenis camilan yang seringkali dikonsumsi oleh 

masyarakat, khususnya masyarakat luar negeri. Di negara Indonesia sendiri 

karena sudah melalui 3,5 abad penjajahan Negara Belanda, tidak hanya 

pengetahuan budaya namun berbagai jenis makanan khas barat pun ikut terbawa 

dan mengalami pencampuran budaya dengan negara Indonesia. Pada zaman 

dahulu nenek moyang pun, sudah terbiasa mengolah sisa-sisa makanan yang 

diberikan oleh para penjajah. Karena hal tersebut negara Indonesia tidak terlepas 

dari berbagai jenis makanan khas negara barat, salah satunya churros.  
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Dalam pembuatannya churros diproduksi dari berbagai bahan yang 

mengandung karbohidrat dan beberapa kandungan lainnya seperti lemak, kalsium, 

fosfor dan zat besi. Untuk memperkaya gizi, dalam bahan churros juga dilengkapi 

dengan kandungan vitamin A, B1, C, dan sebagainya, oleh karena itu diversifikasi 

bahan untuk churros sangat bermacam-macam. 

Bahan utama dalam pembuatan churros adalah tepung, sehingga pada 

kenyataannya sering ditemukan berbagai jenis produk tepung yang menjadi bahan 

utama dan tambahan untuk membuat churros. Oleh karena itu, peneliti ingin 

menjadikan tepung dari biji nangka sebagai bahan utama dari produk churros. 

Membahas mengenai kegiatan dalam pembuatan produk churros dengan 

menggunakan bahan utama atau bahan tambahan yang berasal dari tepung biji 

nangka merupakan salah satu alternatif baru dalam memanfaatkan limbah 

makanan atau food waste karena kegiatan tersebut mampu merubah nilai manfaat 

dari biji nangka, mampu menambah bahan utama atau tambahan dalam 

pembuatan churrosserta dapat mengurangi ketergantungan terhadap bahan utama 

yang berasal dari tepung terigu (Restu, 2015). 

Peneliti mengambil topik biji nangka, dikarenakan banyak orang hanya 

memakan buah dari nangka, dan membuang bijinya. Sedangkan biji dari buah 

nangka dapat diolah menjadi suatu bahan yang bermanfaat, yaitu dijadikan 

tepung. Dengan menggunakan tepung biji nangka, peneliti akan membuat sebuah 

produk, yaitu churros. 

Penelitian ini bertujuan untuk membuat churros dengan tepung biji nangka 

menggunakan saus kinca nangka, dan untuk mengetahui kesukaan calon 

konsumen pada churros yang dibuat.  
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B.   Perumusan dan Batasan Masalah 

 1.   Perumusan Masalah 

 Dari uraian latar belakang masalah maka disimpulkan perumusan 

 mengenai masalah yang terdapat dalam penelitian yang kemudian 

 dirumuskan sebagai berikut: 

a. Apakah ada perbedaan dalam aspek rasa, tekstur, warna, aroma, 

dan kesukaan pada produk churros dengan bahan dasar tepung biji 

nangka?  

b. Bagaimana proses pembuatan tepung dari biji nangka? 

 2.    Batasan Masalah 
 

 Penulis memberikan batasan masalah dalam pelaksanaan dan 

penulisan laporan yaitu membuat penelitian dengan satu pembahasan 

yaitu mengenai pengembangan produk churros dengan penambahan 

tepung dari biji nangka sebagai bahan pokok, dan saus kinca 

menggunakan nangka sebagai bahan dasarnya.  

 

C.   Tujuan Penelitian 

Tujuan dari dilaksanakan kegiatan penelitian, yaitu: 

1. Mengetahui perbedaan pada produk churros berbahan dasar tepung biji 

nangka dilihat dari 5 aspek, yaitu rasa, tekstur, aroma, warna, dan 

kesukaan.  

2. Mengetahui proses pembuatan tepung biji nangka diawali dengan 

bahan mentah hingga menjadi tepung siap olah. 
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D.   Manfaat Penelitian 

Demikian penjelasan manfaat pelaksanaan penelitian, sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

 Manfaat secara teoritis adalah dapat mengetahui cara 

memanfaatkan bahan makanan yang berasal dari food waste yaitu berupa 

biji dari buah nangka sehingga menjadi produk churros dan sebagai bahan 

pengganti atau bahan tambahan dari tepung terigu dengan kandungan gizi 

yang baik untuk dikonsumsi oleh masyarakat. 

2. Manfaat Praktis 

  Bagi Peneliti 

   Manfaat dari penelitian ini yaitu dapat memanfaatkan 

 bahan pangan lokal untuk membuat suatu produk, memberikan 

 informasi tentang churros tepung biji nangka, serta menambah 

 wawasan dan pengetahuan juga memperoleh wawasan mengenai 

 food waste yang merupakan biji nangka, untuk dapat dikelola 

 kembali dan dimanfaatkan menjadi sebuah produk churros dengan 

 tambahan tepung biji nangka. 

  Bagi Dunia Pendidikan 

   Manfaat bagi Dunia Pendidikan adalah untuk menambah 

 pengetahuan mengenai tepung biji nangka yang dapat diolah 

 menjadi bahan dasar produk, dan mendorong mahasiswa 

 melakukan penelitian yang lebih baik dan berkualitas agar lebih 

 bermanfaat bagi lingkungan dan masyarakat.  
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E.   Sistematika Penulisan 

Demikian penjelasan dari sistematika penulisan pada laporan agar 

dalam hal penjelasannya menjadi lebih fokus dan terarah, yaitu: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Memberi penjelasan uraian latar belakang kegiatan penelitian, 

membahas mengenai isi dari hasil perumusan dan batasan masalah 

dari penelitian, penjelasan mengenai tujuan dari pelaksanaan 

penelitian, manfaat dari pelaksanaan penelitian yang diharapkan 

penulis beserta dengan penjelasan sistematika penulisan penelitian. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi beberapa pengertian yang berkaitan dengan penelitian yang 

dilakukan penulis yaitu penjelasan tentang tepung yang berasal dari 

biji nangka, produk churros dan saus kinca nangka. Setelah itu 

penulis membahas dan menjelaskan mengenai beberapa penelitian 

sebelumnya dan tetap berkaitan dengan penelitian yang sedang 

dilakukan penulis, penjelasan mengenai perumusan hipotesis dan 

penjelasan dari kerangka pemikiran. 

BAB III METODE PENELITIAN 

 Pada bab ini berisi penjelasan mengenai metode atau cara yang 

 dilakukan penulis saat pelaksanaan penelitian. Dalam metode

 penelitian, penulis membahas mengenai gambaran umum obyek 

 penelitian, rancangan penelitian, metode penentuan sampel,  

 instrumen penentuan data dan pengukuran variabel. 
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BAB IV   HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 Uraian pembahasan hasil dari penelitian yang dilakukan penulis 

yaitu pengembangan produk churros dengan penambahan tepung  

 biji nangka dengan saus kinca nangka.  

BAB V SIMPULAN DAN SARAN 

  Penjelasan uraian mengenai kesimpulan yang didapatkan penulis  

  saat melakukan penelitian dan juga saran demi perbaikan dan  

  kemajuan penelitian selanjutnya atau kedepan. 

 

 

 


