
1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada umumnya, sumber protein yang digunakan oleh masyarakat 

Indonesia masih terbatas pada susu sapi yang harganya belum bisa terjangkau 

oleh masyarakat menengah ke bawah. Sementara itu, kedelai sebagai sumber 

protein nabati yang dapat menggantikan protein susu sapi masih tergantung 

pada produk impor (Balitbang Pertanian, 2008). Selain itu harga tepung terigu 

di pasaran juga terus mengalami kenaikan. Oleh karena itu, diperlukan 

sumber protein tinggi dan pengganti tepung terigu yang murah dan terjangkau 

oleh semua lapisan masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah. 

Tanaman kelor dapat menjadi alternatif sumber protein yang 

berpotensi untuk dijadikan tepung dan juga dapat dijadikan suplemen herbal 

(Janah, 2013). Hal ini karena per 100 gram tepung daun kelor memiliki 

kandungan protein sebesar 27 % (Kementerian Pertanian, 2010). Selain itu, 

ekstrak daun kelor mengandung katekol, tanin, gallic tanin, steroid dan 

triterpenoid, flavonoid, saponin, anthraquinon, alkaloid dan gula (Thomas, 

1994). Manfaat dari daun kelor antara lain anti peradangan, hepatitis, 

memperlancar buang air kecil, dan anti alergi (Utami, 2013), dan dapat 

meningkatkan produksi air susu ibu (Mutiara, 2011).  

Selain tanaman kelor, jamur tiram juga dapat dijadikan sumber protein 

karena memiliki kandungan protein yang lebih tinggi dibandingkan dengan 

jamur dan sayuran lainnya(Zulfahmi, 2011). Jamur tiram dapat dijumpai di 

daerah pegunungan yang sejuk, tergolong jenis jamur kayu, dan tumbuh di 

batang pohon. Selain protein, jamur tiram juga mengandung air, karbohidrat, 

vitamin (B1,B2, biotin, niasin, dan C), kalium, fosfor, ferrum, natrium, 

magnesium, cuprum, dan lemak. Manfaat dari jamur tiram antara lain berguna 

sebagai obat hipertensi, mencegah kanker dan obat penderita diabetes (Tim 

Web RSUA, 2013). Konsumsi jamur tiram belum terlalu banyak karena 

masyarakat belum terlalu menyukai jamur tiram dan kebanyakan dari 
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masyarakat belum mengetahui tentang kandungan gizi jamur tiram. Salah 

satu cara meningkatkan asupan gizi masyarakat, yaitu dengan upaya 

menciptakan inovasi produk biskuit. 

Biskuit merupakan produk makanan kering yang dibuat dari tepung 

terigu sekitar 70 % serta bahan penunjang lainnya seperti lemak, dan bahan 

pengembang yang diolah dengan cara dipanggang (Yulianingsih, 2007). 

Kombinasi antara tepung terigu, tepung daun kelor, dan jamur tiram 

diharapkan mampu memberikan terobosan baru yang bermanfaat dalam dunia 

makanan yang lezat dan menyehatkan. 

Berdasarkan hasil penelitian dari Mahmudah (2013), menyatakan 

bahwa biskuit yang disubtitusi dengan tepung tulang ikan lele memiliki 

komposisi tepung terigu:tepung tulang ikan lele antara lain 100%:0%, 

90%:10%, 80%:20%, dan 70%:30%. Biskuit dengan subtitusi 10% dan 20% 

merupakan biskuit yang paling  disukai oleh panelis. Sedangkan berdasarkan 

hasil penelitian Restyawati(2011) tentang biskuit crackers yang disubtitusi 

jamur tiram, memiliki kandungan protein sebesar 11,3325%. Berdasarkan 

penelitian dari Zakaria(2012), didapatkan hasil yaitu makanan yang diberi 

tepung daun kelor memiliki 28, 25% protein per 100 gram makanan. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis termotivasi untuk 

melakukan penelitian tentang: UJI KADAR PROTEIN DAN  

ORGANOLEPTIK BISKUIT TEPUNG TERIGU DAN TEPUNG DAUN 

KELOR (Moringa oleifera) DENGAN PENAMBAHAN JAMUR TIRAM 

(Pleurotus ostreatus). 

 

B. Pembatasan Masalah 

Agar penelitian ini terarah dan untuk menghindari meluasnya 

permasalahan, maka perlu adanya pembatasan masalah, sebagai berikut: 

1. Subjek penelitian : Komposisi tepung terigu dan tepung daun kelor, 

serta jamur tiram 

2. Objek penelitian :  Biskuit tepung terigu dan daun kelor 

3. Parameter penelitian : Kadar protein dan sifat organoleptik (warna, 
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aroma, rasa, tekstur, dan daya terima) 

C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah yang telah 

dikemukakan, maka maslah yang dihadapi adalah: 

1. Berapa kadar protein biskuit tepung terigu dan tepung daun kelor(Moringa 

oleifera) dengan penambahan jamur tiram(Pleurotus ostreatus) pada 

konsentrasi yang berbeda?  

2. Bagaimana organoleptik biskuit tepung terigu dan tepung daun kelor 

(Moringa oleifera)dengan penambahan jamur tiram(Pleurotus ostreatus) 

pada konsentrasi yang berbeda? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan, maka tujuan penelitian 

ini adalah: 

1. Mengetahui kadar protein biskuit tepung terigu dan tepung daun kelor 

(Moringa oleifera) dengan penambahan jamur tiram (Pleurotus ostreatus). 

2. Mengetahui organoleptik biskuit tepung terigu dan tepung daun kelor 

(Moringa oleifera) dengan penambahan jamur tiram (Pleurotus ostreatus). 

 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini diantaranya: 

1. Manfaat Teoritis 

Menambah pengetahuan tentang manfaat kelor (Moringa oleifera) dan 

jamur tiram(Pleurotus ostreatus) dalam pembuatan biskuit. 

2. Manfaat Bagi Peneliti  

Menambah pengalaman dan pengetahuan tentang uji kadar protein dan uji 

organoleptik  biskuit tepung terigu dan tepung daun kelor (Moringa 

oleifera) dengan penambahan jamur tiram(Pleurotus ostreatus). 


